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 ماماباس
 « هللا انادهنا الول ىدتبلل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحا »

 نيملاظلل اموهتيزخا دقفراتلا لخده نم كلا انبر » . « باهولا تنا

 -انم اف مكب رب اوما نأ ناعالليذانب ايدانم اسحس سا انْل) راما

 انثا و انب ر . راربالا عم انفوتو انت ايس انع رفكو انبونذ انل رفغاف انبر
 6 1 ل 7 ةماشقلا موي انزحم الو كلر لع انو ا

 نال كقلخ ناب نم :هتيتجلا ىدلا ددمج اندس ىلع ملسو مهللا قع



- 
 غبسا انير . ةيورخالاو ةيويندلا ممداعس ىلا سدقألا كرونب مهيدي
 هب هتدعو يذلا دومحلا ماقملا هغلبو كفيرسشتو مكعركت بئاحس هيلع

 تيحوأ ام هب مهن رون مهللا انهو هباحتا ىدهو هيده ىلع ربسلا انيملاو

 قحتسنو كءاضر بجوتن ىح كباطخ ليلجو كمالك مكحم نم هيل
 هيعباتو هباحصاو هلآ ىلع مالسلاو ةالصلا هذه لثم مهللا دهاو . كءامعن

 نيمآ ءاطعلا عساو ءاعدلا عييمس كنا نيدلا موي ىلا

 قريشا قاب ةقالعلانأ ن آلا قرش لكى لع نحن 2 (دعب امأ)

 : "00| لآ اذه نمرخالا ءّرلا ىف اصوصخ تلصو دق برغلاو

 كلذ كش دق نيفرطلا طاصم ناو جراتلا ىف ليثم اغدمإ

 00017 رم قيسام وحمي ًافراعت ناعزفلاكراشتي نأ بجوي اكانتشا

 '00 7 [3 اميني قاقشلا ناربن مارطضا اًئاد هجئاتن تناك يذلا

 قرمشلا نيب: لاصتالا نا من . ةلبقتسملا ةيندملا بلاطمل ىفانملا عطاقتلا
 آ ااا است ىح موب دعب امو 0 زل 12 ساير

 ٍ تاءانصلاو عئاضبلا عاونأ هيف ضرعت ماع ضرعم ع راع انك

 000 نأ دير ال اعادت ٠ تاغللاو للملا ةفاك نم سانلا هرضحنو

 اذا امف وأ نيفرطلا دحال ةرضم ديدشلا جازسألا اذه ىف ن ناك اذا امف

 ” ا|1ل] . اذه ااتكل هفلخد 0 . اي اديفلا

 ظ ا” لك ىلع نم ضل آل صوصخع لمسب موقت نأ طق

 0000 0 مايل ايرورض بوك هجو امو لمعلا كلذ وهام



 ا هحناو

 كاعلو هتيهامو ئمالسالا ن : .دلا هققح نسوروالا ميش وه لمعلا

 تنفانأ و" نيتايحا ة ةجار هل 55 نيداعسلا لس ناسنالل نماض 5

 مهطاشن و مهدجب اوكينتا نا وعلا ناوين فك نايس ال يا ل

 نيلهاج اوماد امو يمالسالا ملاعلا مظعم ىلع ذوفنلاو ناطلسلا ثاحأ

 ال مهعاف هدضص 0 صعب هب ا أنو نيدمتءمو مالسالا هقيقح

 مطوقع ىلع اليقث ابعالا ميموكح ةايد. اووي نأ اسضلف نويل

 طقئتاسادحالل ًامارتحا الا هيلع مهنورقي الف ميكرادمل ًاينضم ”الخحو

 . لبقسملايف هييذهنب مايقلا ةيعيبطلا فراعملاو ةيرصعلا مولعلا نم نيجار

 دض مهلا قيدصت ىف نورودعم نيسوروالا نا ةيرخلا م اع لوه

 لاقرب ا اوماد 0 اهدض لمعلا َّق قحلا مطو نيملسملاو .مالسالا

 لوقعلا راغص | اهعرت ل ىلا عدبلا الا نيدلا صام نم مهميعا مامأ

 رقت ليلاضالاو .ماهوالا نم ”الاكشأ اهلع [ودازو ةماعلا "ينم اهلبقو

 ١ قاحابصلا ”نث» موي لك مبيعا مامأ هنوري اهلا مالبتتسالا نيد

 تاركا ةفاتنا نليتوا كاناولآر كعَو ليال ضان م

 رظقلا طْقن نم ريقك ىف ماقت يلا دلاوملا.ىف لقعلاو. بدال. ةنفانملا

 فولانم عمسمو ىارم ىلع ةريك تاقلح .ىلا عامحالا لثمو يرصملا

 كلذرغ ىلا ًاراسيو اثم لياقلا عم ركذلاب ديدشلا حايصلاو نيحرفتملا



 ةاف 3

 ةلاحاو بف ؟ ماقملا نَع انجرخو .مالكلا انب .لاطل هركّذ اندرأ ولام

 اا كاع دب قصاب وا. انآ بيتي نم لع ىكت نأ عيطتسن هذه

 تاركللا ءنه يضحي ماد ام. ءىسلا عبغلا اذه ىف نيروذعم !وبلأ

 ىلا اليم مشا يف اودحي نا نودب ةمالا هذه ءالقع اماع جرغتيو

 تارككما ىلا انماوع رح ىلع رصتقي مل يذلا مقافتملا عدصنا اذه بأر

 رجالا وهو هبقنلا دحوتلا ةدمقعب 2 لالخ الا ىلا" كلب ء طقف هآن الأو

- 

 ام ةعالتقا ًادج بعص ةطيسبلا لوقعلا ىف هروذج تلصأت ول يزذلا

 انعتو دلال ائاطا ز ص وطأ اذه لكلع نَع ثحاأبي ثرح 7 ملعلاو اما

 . عدللاعا اساو ملل عير تا! امدح ام عربلا دوما كالددع هق

 دد ةدحاولا هعدبلا نأ علاطملا انر ١ ده نم عسوأ لاح ا ناك ولو

 ناو معلا راظنعي ءايشالل رظنب نم الا اهاري ال ةيرش لماوع ةامح اهعّمب

 نم ءاد الع ىنبا اهئاعد ةيقباو اهدعاوق تخسر ّىم لماوعلا هذه

 هي وه ناك ولو ىياحاقم لكل درك هضارعا روظن ممالا ءأ وهذأ

 زدحعلاهلاوح ا 5 الا روظب الو هرحد> و مثرالا نر ها

 : هنانغذام 3

 : ناجاو هّقاع ىلع امرا قولا ءاص ايلك باسالا هذه

 نم 7 هب 3-7 نع 00 نالسالا  نيدلا نا عجأ ملاعلا مهغت امطوأ

 '0 0١ ةيللانتت اع اهرنمو ةنكلا شيع ةثلا اهسسني ىتلا للاضالا

 قح ةقداصلا ةيندملا كالمو ةيقيقحلا ةداعسلا سومان هناف نيج رفتملا, نم



 0/ هنحاف

 فلا زاكلا 6 ضعب هبحنو همرتحي اك هتحو همارتحا ىلا اوئعني

 نيدلاب لا دادس داما ودام يفسر ليف وق قاؤم :١ ياش اوك رات

 . ةيحالا تاغللا 3 دحلا مهدعسأ

 امن نضع .ىنلا:عدنلا وجم قى ةمالا:ةهذسه .ءالقعا يني نأ امبنال

 ءازهتساعوضومو قرملا نيج ىف ءادوس ةظن تراسضو ىماللسالا ملاعلا

 نهارا نع اموزروللا جاو انك بلا وي سس ا

 نأ:ليقاهيلا تقلا اناننعت-اهماوتؤم ةمالا هذه الط يندب هءاعو لوالا

 . ةمظع هلؤسملاو ةميحو ةقاعلاف الاو ءاودلا زعبو ءادلا لحفتس

 0 زكنملا نع 1 0-0 فورعملاب 00 » : مالاسلاو ةالصلا هيلع لاق

 « نازل حلا عدم لظملا ليلا عمطقك انف مكل لع هللا نطاسل

 انآو 0 د ل 0 راكفالا لم

 ا م را مف نطولل لمعلا ىف ءدبلا نسف كاذ ذا

 ىلا قلع راه سرد لع نما ناسا يع سس نو ا

 ضعبب مايقلا ىلع"ة”وَقلا ضغب ىفن نه تسنا قد مالسالا ةقيقح مهف

 ةيواسأ ثلا ةعل بانك فلات ىلامعا كادت ترفل ل

 لقا لذألا ثرباو نؤوتما ةءاههفلا هون لك وبنألا عاشر

 0 نيعو ةيقيقحلا ةيندملا حور هنا ةيملعلا هادبلا ىلع دانتسالابو

 لضحت ”ىقر لك ناو هلقتلا 2”وقلا ةنلا ىو ام'ةيانو ةيرتشنلا ةرتاقتلا

 دكأ مو . ةيدمحلا ةنايدلا ىلا ًابرقت الا وه سبل ىتاننالا ملاعلا ىف



 ةحناف /

 يع شلا ةمارعلا انتغل ىلا .هتجرت ىلا ىسفن ىنتئعب: ىح هفيلات"نم ىهتلا
 ؟ديساونأ ىف و نيب ولطملا نيجاولا ضعس تق دق نوك أ

 ذاخنا 'دصقب ال لمعلا اذه ىف بعاصملا مثحم ىسفن تفلك ينا ىلع

 اا ]5 وأ ةفلطو نع كفضاامالع ىلة لت هيف ينالاغتشا
 نه آ ىلع ةملعلا جححخا ةماقأ وه لمعلا اذه نم دح ولا 00

 . هعاوشضم هنع حشكلا ىوألب 5 هوود هاساننب ىئدلا ندلا نسل مالاسالا

 0 جلنلا قئانخلاو هب رمدعل ١/ مولعلا هضراعت اناا يل هنأو

 نأ بجي ناك هاو . ًانيقيو ًاناميا هعبتم ديزتو نيكو اتي هديزت امم ى

 ديعبو هنم ءىرب مالسالاام ىلع ىنارلا نالدب اداعتباو اضارعأ مهم
 8 2 ل ءاهسلا ملعب

 #0 مهاد ىلع ءاضغاو مهئاود نع ًاضارعا نيبليملا وك فق

 هفث رغشي مث هنع' لفغيف هندر ىف ىفاشلا قايردلا لمح ىدلا هلب لاك

 قسنا ةنالا هذه ىرونتم لع راس سلا ١ ارا نم هيدشبو هب امم

 نورورغم مهو !مادلجم يواطم ىف مهناكم ىف هئبتخم هللا نيد قئاقح

 ةسنلا نوك ةلاح ةفسلفلا تايرظنلاب هنومسي امم ريشل العا رع

 اهاع اوادسأ ىتلا.ةمكحلا تايآ مهيدلام لااا ,اكفالا هذه نم

 ” 20]) نيو نابصلا راكفأ نيب ل ه1 نابل رانا



 3 اا

 قرشا لعن قاؤستالا فيزا قئام شاعو مانالا ربخو مايالا سرام مكح

 ىذلا موقالا سومانلاو مظعالا رسلا كلذ ىلع فوقولا ىلا رونتم

 فظش نم مهب ناكام ىلع بزعلا ةريزج- ناكس ىلع ًازيصق ًانبح داس

 ةيئدملا راونا ىلا لئاذرلاو ةلاهجلا تاملظ نم مهجرخأف ةيشحوو

 نا قرمثملا نابش رشاعم انيلا ببح مل اذا مولعلا ةدئاف ام ؟ لئاضفلاو

 ايدل علعش نفل نأ ىف دلا تامل عوطقلا و: ةرساملا يدا

 اف له ؟ ماع هجوب ولو هكردن نأ عيطتسشنال ةيسردملا فراعملا نم

 ةلاح نم اطاقتناو اهرسأب ةما روطت ناكما ىلع انلدي ام خراتلا نم هانارق

 0 مهللا ؟ نرق عبرلا زواج ال ةدم ىف«ةطدملا ىلا ةيفحتارلا

 هلم لق ةلرعلا ةمألاةخ تلحبف ىلا يعتلل روطللا كلذ 00

 كردي نأ ناسنالا“هيطتسإ"ىداغت أ وه لخ؟ ةنسنيزشتلو تا

 ورق“ مالا أ 5 ةلوط يمة ال

 ىلإ ةيسقنم ناسنا لك اهملعي م مالسالا ل هسرعلا ةلالا 3

 ةللصانم قافضطلاو داقحالا ةراوتم اهل قع لئاستو ةدل 0

 . ةيلهاح تاراغو ةيومد بورح ىف اهنيب امف ةعقاو . ئافدلاو نحالا

 نيدتلاةهج نم نيعقاو اوناكو . مهلك د حوت ةعماجالو مهئعش ملت ةدحو ال

 ةايلاب اررمض اهاكنا يف تاذأملا ةهجش نمو .ةينثولا ماتا 00 0
 . مطايقئسا نامضاهملع ىننيةدعاق الو . مطاح نم حلصي نوباق الف . ةسدملا

 هلق مهاطخم ةيترتلا ءوسو ةقافلاو لالتحالا نم ناك اوناكةلمخإبَو



 ةسحاف ١

 اذاف . مهريغو ردنك-الاو شورقو رصنتخج لثم نيحافلا كولملا لك

 عضب وحي سو هياع هللا ىلص دوجولا ديس هئعب دعب مه سحأ نم ناك
 مهمهجو ثدحتناو مهلك تدحوت نا مه عأ نم ناك ؟ ةنس نيزشعو

 تاداع مهعيج اوكرتو مقر لفكيو مهيذهت نمضي نوناق ممف دجوو

 نم وج رخو : اهودصي نأ اوداك تح اهوفلاو اهون راوت ىلا مهلا

 مهداهو طسو نم اوماقو . ةيديحوتلا ةديقعلا راون ا: ىلا ةنيولا تاملظ

 ةناسنالاو لدعااناكرأ نوسس ٌويوةيندملاراونأ نيقفاخلل وامحيمهداجنو

 عاونأ لضفأب اهكآامم ٍبلغأ اوداسو ةيضرالا ةركلا ءاجرا عيمج ىف

 ناك اني هرسأب ملاعلا ةلود مهلود تراص ةلمنجابو . ةيلادتعالا ةطلسلا

 . ةلالضلا ءاليل ىف برضيو ةلاهجلا نايدو ىف مهي مهريغ

 نينس يف برعلا ةمأ هيف تلخد يذلا بيرغلا روطتلا وه اذه
 قرتت ل يه م يهو ماع فالا ةعضب املع ىضم دق تاز دع للا

 '00 | لقا روصتي نأ حضي اذه دي لخ .. ريش دبق هيلع تناكانع
 دئب لهو ؟ ةيدمت 2017 نكح دعاوق نودب لصح هلك عبرسسلا قرا

 هظفل ام هباشت والاب دعاوقلا كلت نأ لقاع روصتي نأ حصي اذه

 ول ىتلا دعاوقلاو ةطيسبلا مكحلا نم نولوسو جروكيلو وطسرا لاثما
 نا ههللا : الك ؟ ةريثك ءايشا دغلا ىف تدسفا ًائيش مويلا تحلصأ

 مهبيف .٠ نوهالل هعئادب نعو نوبوجحمل مهيد رارسا نع نيملسملا

 كيوناقو يدمرسلا كنيد قئاقح ىف مهسوش ضيير ىلا اليم مهلل



 ١١ تامدقم

 مهءابآ هب تعم اع مميد نم مهعتك دوف مهرئاصإ مهلا تهو ٠ يدبالا

 ىدؤ[ خي مظعلا بامعلا اذه لثم ىف ضوخلا نع يروصقو يزجب

 مر 5 كهجول ًاصلاخ اذه ىلمع مهلا لعجاو . 75 وستة دعا ند

5000 

 ايدج ةرورض تامدتق ءالسإلا نع مالك يدع نا

 سماونو ةايملا فيلاكتو ناسنالا ةلاح ىلع ةماع ةركف عاطل دا

 ىلع ةطلسلا تعزانم. ىتلا تاماظنلا ةعيبطو هبذاحت يذلا رخآتلاو قرلا

 يدي نام قعد انا فال او ضال للا قامزلا مدق نم ناسنالا

 مهف ىف اجاتحم انباتك علاعم نوكي ال قح كلذ ريغو نيدلاو معلا ني



 جاضإلا ١

 ةيسح ةقيرطب هنيعب ىري نا عيطتسيلو ريقسس الو ثحب ىلا هيلا يعرب ام
 .ةطوصن ضعبب وا هب الا ةيندم ال نآو ةقحلا ةيندملا حور مالسالا نأ

 ءاماغ كاوقأب يداهشتسا ةرثك ماركلا ءارقلا ىل رفغيلو اذه

 : الك . نيدلا قدص ىلعمهمالكب لدتسا نأ كلذب دصتا مل ىتاف ايوروا
 لك نا ىلع نهرب نا يدصق لب ٠ اعل كلذ نم لجا مالسالا ناف

 0 سلال ىلع تداس ىتلا ةيد.مملا سيم فاونلا

 نم عاعشك الا 8 - و ةسنلاب مدلل وتلا ىلا ةملظلا

 يق

 هب وانتي يذلا يداملا مسجلا كلذ وه له ؟ نانالا وهام

 تومي مرطاو فعشلا هكردي امل مث ىويو ومنيف بيكرتلاو ليلقتتلا

 وع سيلف كلذك ناكن ا ؟ مادقالا هسودن بارت ىلا ليحتسيف نفديو

 هودعب درقلاو هتثح مظعب ليفلاو هوب دسالا هلضفي طيس ًاناويح الا
 هللع اند ام دوجولا اذه ىف ةيمهالا نم هل ناكاملو . هتكرح ةعرسو

 ل اكىف نطانلا ناونع ىهاظلا ناكول كيبأو امأ . هرضاحو هيضام



 البنا ١

 ةعيولا أح :لماوعلا ةنيتكتلا:ةعظلاةمؤست قدرا الا اها

 وجل رخل .ءدريو ناس ةففدي >ةنيدغلا نييصاءالا كارات نايوركا

 . ءايوقالاهيبلاغم عم ففيعضلا دوجنو هيلا يبدي ام اوسأ ىلع ءدوجو يهني

 نم هب. ملعلا ىف 57 انوضم 1نشويف 2004 اريج يجالا قا للاول

 . لاملا نحل ةنامض الع يرجلا ىفو لابقتسالا ىف انيدهم ةدئئاف

 ًايحت رن رضاحلا انتقو ىف هيلا رظنا مث هئدبم نم ناسنالا سردا

 نهد تاي رت ١ قوسيفلا بهانتكلا نغ رحت المو لاوقملا 00

 نيل مسجلا يراع اف ار هاذا قولا ا ناطقاالا كوت

 ءايخ فال ىلا“ خالتملا مدع دعاسلا بندضا|ةيشاخلا قيقركرلا ١)

 ايكيا زيت ولا انحاز اهلين هي فنقول انج ديول

 ءاَحشماا + تاباعلاو (طايخح نم. قرفف» معلا لاخلا هيا يرانا

 اهمعس هسيق ءارهزلا اهموحتب ءاقرزلا ةيقلاو امطالظ بلش نم لهذيف

 زيغوا ًاقرف هنم قمصي داكتف تاباغلا ىف مغايضلا ريثز عمسيو . اهتعفرو

 هحيفتلب ملا ةطففأب نللامزرخم ةهج لاو ةعهدلا كات يس وهو

 ادبم ىف نادنالا لاح اد ناك . هندشب شطعلاو هندحب عوجلا هلؤيزو

 مواق:دق تفيعضلا ناكلاب اذه نا:ىرتد ناالا هلا نم قب اذا لرللا

 لع اهكراظو نشديما  تاشو نامي هيلع ةظانلا ةميطلا ضراوع لآ

 اهرقتسم هدنز ىف سيل ىوش راوغملا لطبلا ةعراصم اهشطبو اهءوق

 لب ٠ كلذب فتكي ملوهو اهبلع بلغت تح هركسصهمسج ىف سبل داجو



 ناسنالا ١

 روصتملا كلملا مدختسي مك هلامآو هينمال اهمدختساو ارسا اهرسا

 0 ةباذا هتساذاف نيتملا ديدحبال.-تهجوبو ع امقحسف روخصلا

 عضخم اهارتف هيدي نيب ةرغاص رواسقلا تداتقا ةوق فعضلا كلذ نم
 ! هلع رتل هيمدق دنع بعلتو هيلا

 يئذاملا مسجلا كاذوه نانالا نا لاقي ىماعلاربدتلا اذه دعب له
 00 ولج طاب ! ١ كلذ نوكي نا دبال لب الك ؟ فيعضلا

 ةساسن الا ىنعم ودرسلا كالذو 5 ءغأ هيلع لد دف ه ره وح انع باغ نأ

 ىف اهانكسن ىلا ةنرذلا ىنملا كال يع ام نكلو ء تايسا ىلا جاتحم ال
 نال و ةيضرالا كانئاكلا عيمج "اكنم هتلعح يداملا رجلا كاد

 ؟ ةكلم ىف يعرشلا كلاملا فرصت اهف فرضت

 لخغدتو نعاشملا ةطاس تح عش انعا ةماعلا عملا :هشلللا تاكو ل

 هلذسي ام ىلع وبري ام قاشملا نم هسفن فلكي ال اهرارسا ماك, ال ,نافملا
 فالادخم اهرما ناك نكلو . تابوركملا وا لغلا عابط نع نوئجانلا
 ضان ازيزح اوم ةزظن ناننالا ىلا رظناف . مقتسم طخ ىلع كلذ



 ٠١ه ٠ نإيينإلا

 يع لاس نع هس يبدا ليس

 ةدعاق ه نع! رصح نع. قيضن 0 ونش قامت قلل ةاماش قيقحتلا

 قوقل ناب هوو اكرام الرع ةيباظالا/ زجل منج ل

 . يعارملا ةديعبلا راكنالا تارطخ هلحاوس ىلا ىهش الو

 نق هر ةعاتكملا ئاضوا ةييع 6 انلذيالا ىلإ كورس ذل

 ىرت ايف . اهمسضي سومان الو اهطب ري طنار ىلا يمتذت نأ عيطتست

 لع هلايما ساقف لاكلا 7 كردذو لادتعالا رشق فرع ردت ذا

 نعىر طدوتلاو لدعلا ساطسب هلامعا نزوو ربدتلاو ةيورلا سايقم

 ًاحيمطماالو. ةذل ىف ًاممادم.اهعم نر مل ةماس اينادلا مس ايناث الجو هلع

 كالا تانك عيكس هيلا تح ةهارك نازمملا هيلار كو ها

 هارت سك 7 ةير حاس دخاو اريش الو رابتق كلم ال أرق ادنحو

|.. 
 كيا كالذ راينا ع 007 2 َ هاضرب كلذ لع هعفاكي لاو هاسد ُّى

 ناب قرافلا ةيور نع ءاع عل ار هل ايدلا تاروعس اعلا الحر

 تاداعلا دوبق نم اهكفاو شيطلا نانع هسفنل قاطاف حباقملاو نساحلا

 ةوابغو الهج تاناولا ةمار نع لزأ دق الحر ىرت اهيبو . بلقتي

 ريو الاه رئاتل رج كا دوج ءاءوج تسلا سولي سا ا

 عقم واتا دودو نع واتس 111 اج عالطالا عسأو ةداملا

 اهم عوامل ا دس مط ةزمال واني تيرا ا



 ناسنالا ١7

 لاي انظي لحخلا نيحلا دراوم هدروا يح ةايلا بح هيلع ذوحتسا

 ضييلا عقو هبرطي اعاجش ههاجس ىرت . هبعري ًاتيرفع وا هبلطي ًابلاط
 ءامد رظن هتوريو نوصحلا ناردج ىف عفادملا يودو ذولا ىلع
 | 15 لطي كعتنب ىلالق :«نآؤجترالاكنءرالا قلع ليست نارقالا
 000 11 فالق والا رات هلوقت شح نم :ناسالا:ةلاح ىلا:رظن

 ؟ ةدحاو ةطبار ىف اهمض وا ةدعاق ىف اهرصح يعدي

 قا ةباغ ىلا لصو الك لب هدنع فقف دح ناسنالا لامأل يبل

 '013 ١ لع ةَردّقلاو اهغولب_لغ ةثككا.هسغت نم دجوو اهنم دعبا ىلا
 لآ قلو ابنم ةدازسالا نلغ هل ًاثغاب اهزاوحب هحرف ناكاحلات اذا قح

 . لبق نم هيف ناكام هنيع
 ةلالاو فارغلتلا عراخمو اء رثعا فلفتكم هيف مهنا نمز ىضم

 ا ىف هن نؤكميت ,اؤناكام: ةلاختسا :سانلا نظل نونملاب ةيراختلا

 هيف قرفلا نوك( تقو قابس هلا هؤاملع هْنف لوقي نمز. ءاجو . اسمه

 . تاناويللا سخا نيبو نح اننيب قرفلاك هئانبا نيبو انني

 ْنأ الك ؟ شددملا دحلا اذه دنع ناسنالاب حامطلا فقو له

 / ناآلا ملا ةلاح ىلا هب رظن اغلبم ناننالا دنع غاب يركقلا عمطلا

 ىلوالا ةلاهلا كلت بقع لان ام مظع حومطلا هل رغصو هيف ءىش هقري

 علا ىف انالسا نع زاتمت انما : الئاق اكيرما ءاملع دحا ناساب قطنف

 ! ًائيش نوملعي مهنا نودقتعي اوناكف مه امآ . ءالهج اننا انماع اننوكب



 ةقننلالا /١١

 اعرق. ةلداجنو“ اينمظن رفعت مهلا ةناب الات سطس ام راش لا

 طبعت نااتقاع ىف ءانيلغ ةلايجالا ناآلا هيفي حا بتل ةحردل

 هيد ال ةياغ ايمانا وايت رارس الا رايس م هللا تل

 . راكفالا يعارم اهلا لصت الو ماهوألا

 ناسك ل نانالا/ نانا نحخ سنار الق وك اهلا

 وه الو وطسرا لاق م قطنلاوه نسل ناوبحلاو ناسنالا نيب قرافلا

 هلا بهذ مندتلا وه الو برعلا ةفسالف هيلا لام ام ةوقلاب ركفتلا

 ام ىلا ققالخالاو ىلقعلا قرتلل ناسنالا لوبق وه لب ٠ جافرتاك ويسملا

 ناويملا ةسن نوكتف اهادعتي ال ةحرد ىف ناوبحلا فوقوو هل ةيامال

 بسام نافع - وصلا :نيغ ىلا“ روصخلا: كازمالا ةيسنكا قانبفاالا لا

 : ةنسدلا هدر قلل

 دك ا ىوروا ملاع لوقب داهشتسالا نم ديال ناك“ نإ

 نا دعب ةريكلا هفراعم ةرئاد ىف (سورال) ةمالعلا هلاقام كيلاف هنادبلا

 دح عضو نئاشلا ةزوتملا نما ناعم« : همن ام_ناهفإلا قر للا ملكت

 : نايدالا غران هباتك ىف ريمشلا (نانير) ونمبملا"كاقو'«..ناسنالا 0
 هعسو لوس تاقوإلا نم انقو هيدحروو ناسنألا لاح ىف رظتلا 0

 دودحل ةبانمن ال يذلا ببسلا كاردا ىلا لصوتي أ هاوق دفنتبو

 ىلع ًاسوسحم اليلد اذه سيلفأ «.يداملا ملاعلا اذهىلعواعي 0 دال
 ؟ ةدودحلا ةيداملا ءاشالا هذه نع زاتمم هظح نسحو هدتحم ومس هنأ



 ناسنالا ١ /ب

 الملا تاوهسلا ىلا قرت يت سفنلا نم دهحلا اذه ةنهاشم نأ كدال

 5 يذلا يناسنالا عوتتلا مارتحا ىلا ليلا دهاشملا ىف ثعبت

 ليلا متنلطسم نين ناني

 تاحرد ءالتعال اها وكم قل يناسنالا عونلل هللأ ىضت مكلو

 لوزألل االباق نوكي نأب هيلع مكح كلذك لئاضقلا نم روصتي ام لك

 نأ ةريع 5 لابن لا حيران سرد ىتو : لئاذرلا تاكرد :نيقع] ىلا

 . ركفتي نأ ديري

 فالخب هيف هب ىفذق يذلا نوكلاب لهجلا مامت ىلع ناسنالا قنخ

 لاونل هل دشرم ربكأ ماطالا نم هبهر هنأش لج قلاخلا ناف ناوحلا

 الو طارفالا ىلا قاسني ال هارتف هءاقب هعونل ظفحيو هتاج هل لفك ام

 8ل) هلى ىلا لامعالا ىلع اعوطم أشنو هب يدوت ةجردل طب رفتلا

 ريغ ىلا هيف هراغص عضول قال لحم دادعاو نكسم ءانب نم هناح

 اهلل ع يزيح اذا ننال هس نتحبتي قا رومالا ني كلف
 ةيزم اهنع لوو ةرملاب صئاصخلا هذه لك نم درح دقف ناسنالا امأ

 . روجحم ريغ ًافرصت ةبركقلا ةوقلاب فرصتلا ىف ةيرملا

 كيلم هناب زحتو فعض نم هب ام ىلع ىعاش وهو ناسنالا دجو

 ةفعض هلأ ملفا ةين وكلا ملاوغلا هذه ةرهزو ةضرالا تائئاكلا لك

 ' ىف اههاثم ىري ىتلاو هل تدعا تلا ةعفرلا ةطقنل علطتلا نع هتقافو

 يوق ثعاب سأيلأو ءاحرلا نيب هل أثنل انآ ىنتخحي مث ا ًالالتي هنادجو



 ظ8 ناسنالا

 سحن تلا ءايلعلا ةصنملا كلت ءارو يرهلاو اهداهجاو هيهاوم لامعا ىلع

 دارفا فلتخا . اهتيفيكالو اهتايعامب لع نودب ايريس انااا هما

 ةينمأ ةيهاج ا ةلمزالاورةكمإلاو ةجزعالا[ يسم لع لانا

 هتنكمأو ةنكحلا هتلو> ام ردق ىلع مهنم لك "مهو ةيرشبلا سفنلا

 ةيلدبلا ذالملا ىف مهضعب اهلظف ةيحورلا ةييغرلا كلت نع ثحبلاب ةصرفلا

 برطلا تايهمو ةئيزلا عاونا عارتخا ىلع اوبادف ةيميهلا تاوهشلاو

 عم اهفانصا نيابتو اهعاونا فالتخ ىلع ةليمخلا عئانصلا كلذ نم تاشنف

 لام الاو ةعفانلا عئانصلا دعاوق نم اهبلع ثحبلا ءاننا ىف هتمزلتسا ام

 جودت ىف دخ تيصلا دعبو ةملكلا واع ىف مهضعب اهمعزو . ةديفملا

 هتمزاتسا ام عم تاراغلاو بوركلا كلذ نم تاشنف دابعلا ليلذتو دالبلا

 رخآلا ضعبال طوبهو مثالا ضعبل دوعص نمو تامولعمو فراعم نم
 . ةراضحلاو مدقللا جرادم يف بوعشلا جردتب يوق طاسرا هل امع

 ةوقلا ثرحو عابطلا ببذمو سوفنلا ضيور ىف مهريغ امسحو
 هيملعلا تاحنالاو قالخالا مولع كلذ نم تاشلق اراض |١

 ةللعملا داما هع “ف كح را نكانتم يتلف نتانشلو
 براشملا فالتخا نم قسنلا اذه ىلعو . ةيركفلا ةوقلا قاطن عيسوتو

 يقرلا نم ناسنالل مت ةانمتملا ةيسفالا ةداعسلا نع ثحبلا ىف تاهحولاو

 ةداعسلا هذه ءارو ىبفتا لاعشالا اذه رمتسسو . ناآلا هغلب ام

 اذه دي. ىلع: نأ هللا :ءدارآ# ىذلا“ غادبإلا_ هت: ىح «ةويكرلل
 ..يتاسنالا عونلا

0( 



 لري هنأش لج مكحلا قلاخلا ناك شهدملا عفادتلا اذه ءاننا يف
 ةمئالملا ةقيرطلا مهملا يحوبف مالسلاو ةالصلا مهلع ءاينالا مه الاحر

 قرطلا برقا نه هتداعس ىلا لصول ناسنالا اهجتاول تاو مهروصعأ

 مهيديا ىلع نوكي نا هللاردق نم سانلا نم مهعبتي ناكف ٠ اهلا ةلصوملا

 امب نياماع نو رءتسف اهنم ىقرا ةلاح ىلا ةلاح نم ىناسنالا عونلا لقن

 دعت لوالا مهعفادب 0 نودوعبي مث ةريصق ةهرب مهامز يي نم هودخأ

 طيضو مهتدايقل ةحلاد ريغ اهلعجم افيرحن مهتك صوصن اوفرحي نا

 ةحرد دوعد ىلا ةايللا سيماون مميت تح كلذك نولازي الو مهئاوها

 مهسفنا نم الوسر مهلا ىلاعت هللا لسريف قرتلاو ةيندملا لس نم ىرخا

 ناك اذكهو . ةديدجلا ةجردلا كلت مهئالتعا دنع مهتمدقم ىف نوكي

 راصو ىناسنالا لقعلا ومت مث تح عفادتلاو دلاحتلا نم ةفاك مالا ناش

 .الو . يدبالا نيدلاو ةدلاخلا ةعيرمشلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص ادم ءاسالا

 ناكس نيب يلقعلا براضتلاو يركقلا دلاجتلا راث ١ نم ىرت ام كنلوهي

 . ام لك نافذ رخآ ين روبظ برق كلذ نم نجتنتست الو ةركلا هذه

 الا 2-1 سيل بذاحعالاو حايصلاو ةنلحلا ءده نم كمامأ "اصاخ هارب

 مالسالا ةقيقح مهف ىلا ةلبقتسااو ةرضاحلا نورقلا ءانبال ًادادعا

 نيتي قح مهسفنا ىفو قاف الا يف انمأيأ مهيرنس » من ٠ هرارسا كارداو

 « ٠ دهس اء قش .لك لع هنأ كبرب تنكي وأ قححلا هنأ مه
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 ةايللا فيلاكت

 نادلولا اطل سشتلاوهاو ناوعبرح : ةاحلا ام كاردا امو ةايحلا

 يرسلاو كولمملاوكيلملا اف ىواستي . ناجيتلا تاوذ سوؤرلا اطلعضخمو

 محازتا دروم يه لب ٠ ءاكحلاو ءانغالاو ءاملعلاو لاهجلاو كواءصلاو

 مشجتو متاظعلا مداصت نا دعب الا هنم ةوسحب زوفت الو سوفنلا هلوح

 صخب راضوالاب ةبوشم رادكألاب ةحوزمم ةوسح هو مهاودلا يهاودلا

 , !ءاودت لك ىلع ئضاغتتو ءاظالاو بطلا رص هيضع ايلا ١

 دمالا ةريصق ةدم : ناسنالا ةابح ام كاردا امو ناسنالا ةاح

 هم تداولا اني ًافانط اف ناسنالا نوكي دكتلاو مطا ةريثك

 الو ةفعاضملا عوردلا الو ةيقاولا ننلا هنع ىنغتال تراؤكلا لت

 موي نم همزالت لابو ماهس . ةقهاشلا جوربلا الو ةخماشلا نوصخلا

 رتف ال هو ببشيو ناسنالا بشبف ىهوحلا ضرعلا ةمزالم هداليم

 ضب نم ناك وأ 8نامنألا دوي ّتج هنعط نع رصف الو هزخو نع

 الو لابجالا ىصاون هلوط بيشت امب هتناكم ولعل نع ملو ناويحلا



 ةايحلا فلاكت ”

 ىلع ةنامالا انضرع انا » . ب لابجلا ئاوش هلمتحت نا عييطتست

 اهلمحو اهنم نقفشأو اهنامحي ن نيباف لابْلاو ضرالاو تاومسلا

 42 ناسنالا

 ةثاوبشلا ئغاود نع لزمعع نوكتف اكلم ناسنالا 5 تنلف

اماليووةاحلا تاريئاتب روءشلاكف فعضيف اناوح تسلو ءابماصغمو
 

 ول ةلزتم ىف نترلا نيتاه نيب نكسر هنأش لج كقلاخ ىضق لب

 كالفالا ىلع كتمفرو كالمالا كتمدخل اهتمرح قدح انفأ كاسفلل تاطخخ

 تلز) كيف ةيرشبلا ناطللل تخضرو كسفن بحاو ىف كودطخ وو

 طاغطف تنأ امم فنأ او تاناكونلا: نيخخا اهفاعب ةعضلا نم ةلزنم ىلا

 كيف :عدوأو مدقلا نم مسنلا ؟ىراب هطخ دق كظح اذه . تآ وسلا

 نم. كب قيلي يذلا لحلا ىلا كب ومس ام هيلباقلاو دادعتسالا نم

 لاوحالا كلاوح كيلع ءىضي المع كداؤف نكسأو . ةعفرلاو لاكلا

 .هتراشاتن رخأو نعله ول لاوه ًالالالغأن مكنع ككف و

 ىودج ريغىلع كبيذعتل بئاصملاو بعاصملا نم كمامأ هارت ام قل لو

 1 قو ةزئعنم كمبقت ةركذت لب ٠ ىولبلانم كليوع عمسي كل وأ

 تبسك امي رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ » : ةكه نم كعزتو اكو

 هارئام سيل من ١« نوع>رب مهلعل اولمعيذلا ضع مهقيذيل سانلا يدبا

 لاوجالا تابلق نم كينامأ ضرتعيام وأ لاوهالا نم كينمع مامأ

 ىصاعلا لفطلاك نكت الف . كتينمأ نود عناوم وأ كنداعس ءامأ تابقع



 ف ةايملا فيلاكن

ناحريغ هيلع ًايساق هنخف ةلاطبلا نع هوبأ هعزب
 قالا ابد : الك. هيلا 

لا اذه نم هدامعب
.هحرف ىلع روفصع

 فنبررش ثدبدح » 

 يو قز 35 دعتسم ناسنالا قباسلا اناقم ىف انب ذأ 2

 هدحنال ا 0 بترلا هناه مسني نال 0 ىعالا دوت

ا د 1 ل 5
١ اا يام

 فعالا 

0 ءامملا هاي تعا ف 0 كلذ
 

 واع ىلا 58 00 هذه كف قلاخلا و نذا ةافلا اه

 امس عفو 1 ع ةرنرولا زميل

ي زنك ؟ اهريشع
ا نأ ناش كيلا رغص

او زيربالا مهذل
 كثعسو زيزعلا هوجل

 م ت

ب قيلت ىتلا همرلا سال ال كنع ًارسق
 كيريو دوح 0 كتمظع

 أنك اعراش ناطق دور ا حاطط دو روكا

نكلو ىلامس الو ىضرا ىتتعسو ام » : أم اهب رمي وأ
 يدبع بلف ىنعسو 

 ىسمدق ثددح « . عداولا نيللا ع نم ْوملا

 كراَوم فرس حرت بوحل كسفن نع كنا ! ناسنالا اهيأ هيا

 ناكلاَوَن :امزلامبعم مذيف ءارعشلا تافارخ زبي نم كلثم نسل نوال

 . ناك دق امو نوكيس ام ىلع كاتيو
 77-2 نم كلثم سل



 ةايحلا فيلاكت "3
 هذهأم ! ةرّذعا ليبس ىف هءادر عيني وأ هربا لجال هقيدص لتقب 5
 تئاصملا ليت كمايأ تعضأ ! توملااذهام لب ! ةركسلا هذه ام ! ةلفغلا

 اهجميو ناويحلا اهفكتسي ماهوأىف كرمه تفرصو بئاونلانم ةيشخاو
 هركفىف هبباجعب ملاعااو هك اوكب نوكلا رصحي نمي قيل له ؟ نافرعلا

 عييض, ةناهملاو ةناكتسالا نم ةجرد ىلا ىندتي نأ هبحاص عم سلاج وهو

 ايارلنللل ةيغ وأ اهلهفش ةيزخ ىربكلا حنملاو ىمظملا بهاوملا كلت.اهب

 تدعترا هن تس نم هظفوت نأ تادتباو هلمابع ماتت هل تلح اذ

 ذخأي 5 هاتييصماو يدان ذخأو ًاهر هاصاغم تجنرا و ًابعر هصئارف

 هتريصب و رظنلا نع هنيع ًاضمغم ىلا عومدلا فرذيو ىلكتلا ءاكب يسب
 هركىمو ىلعالا هدتحم ىلا هعفري ام ةيزم هلهجب عيضيف ربعلا نيس نع

 | ١ 2 ماطأ نق فرج قلعزساتسي نم سائلا نمو .» ؟ ىمسالا

 وه كلذ ةرخآلاو ايندلا رمت ههجو ىلع بلقنا ةنثف هتباصأ ناو هب

 « نييملا نارسحلا

 ىلعالا راجلا دب الا وه سبل ناسنالا 5 تئاصمهيمست يذلا نا

 ىذلا دولا ثدح نم كتعبتو اهلحال تَقَلِْخ ىتلا ةياغلا: ىلا كتفاتست

 ةفيرشلا زرارغلا نمهيلع تي وطنا ام عم ىرزملا ينلا يف كيدات هيف كعقوا

 كب ولعينادراو مصالا نيطلا نم كقلخ ىذلا نا من . ةفنملا زئاحتلاو

 ا لا ول قالت لما وع ةكانالعا طلب لاكلا .ركءا نم قلعأ ىلا

 ىتلا ةداعنسلا قيرط نا .تيأرل اهناببسمو اهبابسا ىف تربدتو اهعاضم



 < ةايللا فيلاكت

 كيلع امو كينبع مامآو كيدي نيب وه اهنود ةرسحب تومتو اهدغنت

 كضرغ ىلا لصال مقتسملا اهطارصو ميوقلا اهنأس ىلع يرن نا الا

 . « لسسلا هانيده انا » : مظعلا

 ناسنالا سفنو ةعيبطلا يه ؟ ةمهملا ةنالثلا لماوعلا كلت يه ام

 هنداعس طسرت اهم ناسنالا مسج دتحم يهف ةعببطلا 1 هعوب وسو

 اذهىلا قلخ موي نم ناسنالا فذق . ةيسحلاهتحار عوبني اهنمو ةيداملا

 هفصو اكوهو ةديدشلا هضراوعو ةريثكلا هسماونب هاقلتف يداملا ماعلا

 امرارحب سمشلا هنزخوف حالس نودبو مسجلا يراع (هينيل) ةمالعلا

 اهريصاعاو اهمومس يراحصلاو اهراطماب ءامملاو اهبوطرب ضرالاو

 ًافده ليلونلا هذه نس تاننالا راض اهولفطاو ءالمط

 نم هريغك ناك ولف . اهنع هدعيت ةليسو الو اهنم هيقب نحي ال ماهسل

 . ندع رمف رلك تنعي نأ هنكمإ امل ةكاردالا يوتا عراب

 نم هحنم نا دعب لاوهالاهذه ىلا هب فذق دق هلالح لح هللا نكلو

 هتعي نع لم اخازدلم ةعيبطلا ىلع باغتي نا اهب عيطتسي ام بهاوملا

 عئانصلا نم ركحتباو ديدحلا هركف حالس اهلتاق لب هتمه طشتن مو

 كلت نيسحم ىف دهتحيو دج لزي ملو .اه ًانقو الا ةيلوآلا

 تانويبلا ءانب: نم نكتميراطف ًائيفف :ًاثيشا باشا قثرا :ئح ةيقلولا قزطولا

 ناك نا دعب اهناريخ جرخيتسل  ضزالا ثرحيو تاراغملا كس دعب

 هنع لفغت مل ةعيبطلا نكلو . اذكهو اهقارواو راجشالا روذحي ىذغتي



 نا ا
 راضف هتكرح نكسنو هتمه دكرت ال يك ملعلا زيزعلا ريدقتب نيع ةفرط

 كلذ لزب ملو هنيسحت ىلا «جتليف هيلع ةعيطلا تدع لمع نقنا الك
 . مويلا ىلا ةعيبطلا نيبو اننيب عفادتلا

 ةجردلل ًايداَماناننالا .ءاقترا ناوعلا ترخلا هذه جاتن نم ناك

 تافشتكملا بئارغو تاءانصلا بئاجحت نم سيرابو ندنل اهب ىرن ىتلا

 . لوقي ام هروصت مدعل نونجلاب هندحم ىعرل قرشلا هب ثدح ول ام

 لامعاب الا ىنأتي ال هنال امظع ًاسبدآ ءاقترا عبطلاب مزلتسي ءاقترالا اذه

 لئاضفلا لك دتحم ىنمي ال مك يه ةوقلا هذهو اهداهجاو ةلقعلا ةوقلا

 . 'ةيرسنلا

 ثعب فنك حئاوجو بئاصم انؤابا هيمسي ناكام ىلا كيبأب رظناف

 مربّتتو بئاصملا كلت مذن نا حصي اذه دعب له ! ةناسنالا روط ىلا

 نع ثحبلا ىلا ةيناسنالا ةركفلل ديحولا قئاسلا اهناب انملع دعب اهنم

 انعزبس لمجم ال نا اذه دعب انيلع بجي امأ ؟ ةيهافرلاو ةداعسلا باسا

 تفيفخت ىلا قرطلا طابنتسا نيبو اننيب ًافيثك ءاشغ ةيعيبطلا ىئاصملا نم

 نا ةيرشنلا ةركفلا ةنكم ىف ناكاذاف ؟ ةدحاو ةرىم اطاصئتساو نال

 فكف ٠ نيلفاس لفساىملا اهب قلتو ةىغاص قعاوصلااهب بذتجم ةلآ عرتخم

 ةدود تالبو نم ففخم ةطيس ةفقيرط ركتم نا انكم ىف نوكي ال

 ؟ هسفن قزعيو هردص برضي. [سغاص اهمامأ انحالف فقي تلا نطقلا



 ” ةايلتان يلا
 نودب رد مهارتف ةعبضلا ٌتاوَ>ىف رصبتلا نسح هسوروالامالا تقرر

 هتلازال ةّقرط نع نوثح اوده ثداح مهب 1 املكف داصرملاب امادحال

 مهمم ادلع هوةقحم قد مهعورمشم نع نوماسالو هن راطخ ليله وأ

 : نمض 5 م لقتسم ةاخ نمضام,نيلاسالا نم ةنيابخالا ةركقلا لف نآب

 اوماق يدلا ن ثهدملا مهقر بايسأ نم بمس وه اذه 2 6 ةامح

 د لا ا اق .٠ م-يضولا ىلع عيفرلا ةرطس قرمشل *اا ىلع هب نو رطم

 تو رص

 لماوتللا .يوقا نموهفر ىناينالا قرلل لك نايك

 لك نع . ان هنو ف الا ههاس نع زاتع الو 2 اهةكلو

 كائماو اهعز وت تاويقا حبسف ناديم هءادجو ناب هسش ىف ناسنا

 هيلع ا لاطبا.الو هّساما عيطتس الداضةيساتت كابا ىو

 امن تازوهشلا كلت تنل . ليبسلا كلذ ىف تادوهحلا يارا

 . لادتعالا ساطسقب اهزو عاطتسي ىح تاسوسحملا نيناوقل عاصنس

 ةطقنلا هنعب ناسنالا ىري تح ديدحتلا لش امن لايمالا كساه الو

 عوونقلا ماك الد تضررت امم لامبألا/ كليءالو ا زيقانايلا قوسع وا

 ناو لاح لك دوا ناو دو لكم ةبوذعملا لماوعلا 00 قلطنس نا

 ريا ويارا وو نم تعم والك تيزاصر قي تهاوي ا

 هلأ ننج هلوهم اهمايست تاي داٌؤف 2 مداصتس 0 تاراس 5



 ةايحلا فيلاكت 0
 ءاهرقتسمو اهدتحم هسفن وه ناك ولو هرظنم هيعررو

 لظ ىف سلاجلا لايرسلا قلخلا ةئطا ثرلا لجرلا كلذ ىلا رظنا

 وا ٠ ىنطابلا هنوكس ىلع لبلد يرهاظلا هنوكس نأ نظنأ « ةحودلا كات

 عماعملاو ةيرسسلا حعاطملا كلت نع هنادجو تبنمن ةقافلا نم هتلاح نا

 امع ةيسفنلا تالاعشالا كلت هف لاش مل كلذ هلاح نا . الك ؟ ةيريمضلا

 ةيضزالا ةركلا هذه حطس ىلع فيعضلا ناسنالا اذه دجو

 نه ءىث ىلا نئملعي نأ عطتس رف ًاساقم فكلا نع ديزي ال داؤن ىف

 امهر الا ةداوهملا تاتتاكلا نهد ناك ىلا نكزي وأ ةدودحلا ءامشالا

 ىلع عطقب هل ةنيفس خنكي -نا تاكر هاجر كوك نل1 كفاوج “ذو وتيج

 سنا ام قع سدختلا َّق مدقلا نه هعسو نانا لدب مم . هدأ وف

 لك محتاو ليس لك تال راس لك مواقو قيرط لك ماف هن آلا هش

 لك نيب وهو نعر لك لتوتو دى لك دهصو روع 72:08 لزح

 دري ديزيل ةدضتف هع وأ هدر 5-5 فداصب ةديدشأا ممطا هذه

 عفرتيف هطلغنم لقيو هاطخ- نم حاصيف هلا قوسملاو هل قئاسلا ةيهام

 قئاوبلا همداصتو حمئاويلا هلباقتف هثحب قباس ىف هيلع ناك امع البق



 ١4 ةاملا فيلاكت

 كن آلا ناصف ال. هفةءاليتسالا نود ىلا :كحعلا قا لفشتلا روس لك

 قيلاسلا خف ناك !نأ ديس: ذلاز خلا هزاع. حولا -ابتيقيوت نعل ةفلال

 . ضرالا ىلا هب ىتاب

 خوضرلا نم ناسنالا لطذح َّق اذع ىلذت هل مساع لما اذد

 ًانثاك ناكل اهب فصتا ول تلا ةيشحولا ىف عقب مهف هيف ةيفيهلا تارثؤأ

 كنعانلا اخ. ةلتنم :لااعلا :(ذاغاوت, هحاوت' ىلا سعات ور اا

 نضرحلا و تاهفقاوت:تاتللالاهلو ةءلفازت ققاحعالا/ متل نانا

 نيسحت ىف مظع رثآ هل لزب ملو ناك امم ةمكسلا مولع: ىف ديلا ىلع

 ايئاق الياغ همللف مو :قياشلا لئاملا, ةخييتتومح ئقرتا للملا انآ
 درفلا.بىفو ئرنشلا ع ونلا ىف ةديدشلا تارالّش الا ند هحا ال الا هاد

 1ع نوف

 قالطتاف تانتاكتلا واس نوت ؤاتع ناسف الان أعتز تكا ان

 ند روصس ام لعق هن ال اعشأ ةزواخحو دو.ةلا نع هءاوهشو هلاما

 ةقبا' سيماول عايصنالا ىلع ةعوطم !مماف تاناويلا فالحب دودخلا

 ّق 06 اذنه -تيماغ اذا قكئالذ عيطتست عع اهتاويتن الث ةيلغ دعاوتو

 نع هصئاصخ قالطنا عم نان الا لاح هلا ليحتشي ناك ام كشعب

 ةطش ةياذيم لا 5 عر رو انعونلا هنامح َّق فداصب مول دوتقلا

 ؟ اهسارم رئاس ىف طسوتلا موخم دنع هلايما فاسقباو اهنف لادتعالا



 ةالا فيلاكت 06

 رايس عم ًابوذحم نكسلو قبي وا .هدوجنو ىشالتن ناك هنا انعم ىرت امأ

 انف. هتداعس ىلعيو اهدنع فقي ةياغ ىلا هلصويس هنا بسحي دحاو

 "0 ا |١ كعاةفتج قالم كح ىلا ًافوذقم لظف ناسحلا هئاوخف
 ىف ةدودحم ريغ هعاوناو ىنغلا ىف ةداعسلا نا لجر دقتعا اذا

 ا” |١ هلا نوك اذاف.« هاني ىف ةيسقرح رغ .هتاياهتو هنادجو

 هلق فقيل مدصي منام هماما فداصي مل اذا ةيزيشبلا فطا وعلل تيمملا

 كولس ىلع ًابئاد ماع. فلا شاع ول هنا اهب موفي ةعجر هسفن ىلا عجريف
 الام هنامز نوراق راص ول هناو هلم وب ام ةياغ ىلا لصو امل ةورثلا ليس

 : لا 53 يتق نوكن نلف

 قلخ دنق لك نم هكرادم, قلطاو ناسنالا قل> ىذلا نا م

 حييصتعفاود هءارو عضو م طارفالا نع اهعزتل اهدصت عناوم امازان

 دقن مامالا ىلا هل ةعفادلا ثعاوبلا كلت اماف . طب رفتلا نع هعدرتل هب

 ىلا هربجتتل هضرتعت ىتلا عناوملا امأو . نيقباسلا نيلصفلا ىف اهانسرد

 :هيئاغر لك ىف هل مهنمحا نمو هعون ىتب ةمواقم اهمهاف هبلطم ىف لادتعالا

 ةيعجلا دارفا ةمحانم امطوأ ٠ نيميظع نيمسق ىلا مسقنن ةمحازملا هذه

 ىف ضءبل اهضعب تايعمجا ةمحازم ةيناثلاو اهنم ًادرف لجرلا دعب ىتلا
 نم نامسقلا ناذه . ةايحلا هذه رومأ نم اهناك مقي ام ىلا قباستلا

 ناسنالا املع ناذللا ناسئيرلا نابسلا اه ءاقبلاعزانتي امهنع ربعملا حازلا

 ةلككانجو مثالا ةايح ماظن يه ادخع ةئلل روما ةيازلع هلا مخر



 مد ةاحا فيلاكت

 ةايحلا نينا وق سسح ىلع هيف لاهقالا نآلا قحللا نعةلفغلا مدعل اهوا

 روخلا,ناسنالا نال لذبلا ضاق ةفوعم اهنا ٠ ًآذك اطاقسا هل طقسم

 الان . هقوةح راس نم مرحبو هتلاح ءوستف هلاثما 00 هلا رحب

 لامعا: ءاوق حاب وما ةيالتلا انثحبانىزكابا والبتالاا عوتلاب لدتا

 ناف . لالاقتاسالا ةهعننا ةعتمتملا :ةمظنلا مالا: ماظن ضيا يع ادارفألا

 نم اهمرحو اهلاطم ىلا اهقبس اهءاراح ةاراح تلمعا اذا ةلقتسملا ةءالا

 ةميحالا+:ةملاظلا.: يح ازيتمت كي. نينه املظ اذه ا ديب الو اهنا ,تاموقل

 تانقجلا ةلاح ىف , لماتي نمو .اهف ةعدوملا اهَصئاضخا لاا 0

 نم اذه . ةّمباسملا تاي نم باجعلا بحعلإ ري ةفلتحلا ةيرشبلا

 لقا نم ':ناف لدملا يح ىتاثا جمالا اماوباناكوالا سال

 ضرتلاو - قحلا ىلع _لداتملا ناكل! تونح ةيعجلا ىت هيلا

 ىنبي ام ىنحي الو . ءاوهالا عم ًايرج امهلع ناودعلا نم ةيهرلا مدعو

 رفاضتلاو .دارفالا راس نيب كساعلا نم لداملا .نانئمطالا اذه. لع

 .:ةيسحلا ةداعس دوهور كزتشملا : يضخ قيقحم ىلا يلا لسا لل

 لاوحا ىف ريدتياف لدعلا حئاتن نسح ىلع ًاسوسح ًاناهرب دري نمو

 ليزوطتلا: نه: ريتك نع. ىغيل ةرباغلاو ةوضاط] 001١

 ىف تئينا ام اهمناف ىتاسنالا عونلا دارفا راس مارتحا ةفطاع اماو

 ءاقبلا عزانت ريئأتب اهلا ةهجوملا ةحلسالا ةدح نم تللقو الا ةيح ةمآ

 يعرشو مهما ع_نم تنامأو .اهف نيمماطلا اهيرواح لاضن قير شر ل



 ملعلاو نيدلا الذ

 . اهتمظعو امنوقب اهنانئمطا نم رثك | اهسفن ىلع هب نئمطت ةجردل

 ةسيرلا لماوع ةئالثلا هذه نا : لوقنف هددصب انك ام ىلا عجرتل

 ةيوناثلا ةريثكلا سيماونلا عم ( هعونونبو ناسنالا سفنو ةعيبطلا )

 هنأش لج قلاتخلا اهردق ىناسنالا يقرلا ثعاوب يه اهمزلتست قتلا

 ةجردلا ةيشحولا ةجردنم هنع ًامنر ناسنالا عفرت نا لجأل ًاريدقت

 ءاماعلا ضرغو نيثحابلا ثحب اهنبع يهو ةيئاسنالا ةداعسلا وا ةيندملا

 . نيملا اذه ىلا نينسلا نم فالا ذنم نم نيققحلا

 ا م

 لملاو نيدلا

 ناف دبعلا هبيرغب تسيل للعلا لاجرو نيدلا لاجر نيب ةذبانملا نا

 00 ]ل1 تناك ادلج 'ةنضب نامزاذنم نم-هنا لع اندي عراتلا

 ةمدقتلا روصعلا نا االا مالا بلغا ىف نيفرطلا نيب ةمئاق تغاتعملاو

 ناف.. اهتمارصو لكاشملا كلت ةواسقىف رضاحلا ارضع نع زاتمت تناك

 نارينلاوا ديدحلا وا مسلاب مادعالاب مبلع مكح مالا ةفسالف نم ًاريثك

 ىلع معلا ناف رضاخلا انرصع ىف اما . هرون نم ء وطتو لقعلا ناشب



 0 معلاو نيدلا

 نييوايكلااباماع ريكأو اسن رف ةيحراخ راظندحا (ولترب) ويسملا هلاق ا

]| 

 نلع نمل الا عير الفرةيململا عوقلا تاتلودب واج طاف ذك

 مهسلا قوم اهم اوقرم دق موقلا نا ىلع انادي اهب ًاديدنتو نايدالا

 مدعل لجاعلا ءاحمتالاب اهنورذني اوذخا لب:. كلذ عيفكي ملو ةيمرلا نم

 ةيماعلا دعاوقلا ىلع الو ةياسنالل ةيقرملا سيماونلا ىلع اهقابطنا
 . ممحز ىلع

 هلائشاو ةغوبو نذلا )هايس اياك نايف تمر يل

 يق رولا تيقن مسج تكبنا قتلا للاعلا نع هيأ ثحب ( هبقرتو

 الا ىتأتت ال للعلا هذه ةاوادم ناب مكح مث ةلطابلا تاداقتعالا ءارج

 لكراصتتبالابو ةيصخشلا رتيرللاو داقتعالا ةنرحو نق

 امتاردا نع نايدالا تتش ةقيرطلا هذهب » : لاق مث ةيرورضلا تايرحلا

 ئه كزنت نل اهنا انداقتغإل اقلطم قمح تالذإنا ناين ا[ 0

 هضراعتو علا ضقانت شيسأألا تقخاتا فيج نكلاو لاا

 ةءاغلل بحبي نمت«. اطاوزو تانايدلا اسم رتباتلا زرقا ا

 كلا نين مالا رزيق لع كحل ريهشلا ملاعلا اذه لثم ن 3

 مالسالا سرد ول هنال ًاعبط اهلكاهسردي مل هنوك لاح لاوزلاو ءاجمنالاب
 ضقانت سسأ هيف سيل هنا ءىث لك ىلق ققحتل ًايحطس ًاسرد ولو
 دشا داريا ىلع رصتقنس ةلاقملا هذه ىف انكلو . اهرئاس هب مهني امك معلا



 رملاو نيدلا 2
 ايوروا ءاملع ربش ١ نعالشه اهف فضلا طقنو نايدالا ىلع نعاطملا
 خول ناديي قتلو ةماعلا ةيبوروالاراكفالا ءاحنا ىلع انئراق فقيل
 . حاورالاةيظحو سوفنلا ةشمأ ةقيقح وه هنا مالسالا س | هلع

 لو نآلاو لاوزلاب نايدالا راس ردا دق (ناتسن وك )وسملازا انلف
 ىف ةعفان تناك امهم عراق لكنا +: لاقف ا ًاضسلف اليلعت كلذ للع هنا
 لامقتسالا ىف يقرلا ضراعت ةمونرج ىف يوت نوع ندا دب الق لاخلا
 ىلع ىنأن كارخلا يدع الكش ءكملا لوطب ذخات ةدعاقلا كلت نآل
 ا انا موه لك هير قتلا هتافشتكم ىف هعابنا يرششبلا لقعلا
 ةذعاقلا كالت نع ىنبدلا ساسحالا لاملا ىف لصفني كلذ لص>
 هل, هيلئارحت الر هح رج ال ىتلا دعاؤقلا نم اهاوس للطيرو ةرجحتملا
 « . اهفداصنر ىح برطضي لازي

 يذلا قيرطلا ىلا اودنهاو اتق يرق نانينالا عوقلا نبرد
 ىدؤي نأ عيطتسي نل ها اوملع وملعو هتداعسىلا لصب يكأ هكلسي نأ بجيت
 اسمح اًراس لامعتساب الا ةيطالا ةيانعلا ال هتدعأ تلا ةمهملا ةفيظولا
 ةرظن اورظن مث . هفطاوع نم ةفطاع لعبا ال ةطوننلا بماوتز
 واق ىنا اوعدا لاجحر سماوا ىلا عايصنالا وع ةمفرلا مواقم نم هل 'ىح ام ىلا لوصولا نع يناسنالا ملاعلا ر ١> يذلا نااو 8 ئضالا ىلا
 ةطين مهيلاعت اومرو اذيدنتو انعط مهلع اوحماف اهؤاسؤرو نايدالا
 ناو : كبنم ( شايريوف ) هلاق ام كلذ نمو هطاهاو ناسذالا ربخات



 ةيومدلا ءايشالاو لامعالارئاس حرطت ناو ةيسايسلاو ةيبدملا الا دش
 وقوع مرا 0 لطإب نا

 : اكز كنه تركو

 ناسنالايقر نا - مهيديانيب ىلا ليلدلاو ح ايور 1-7
 نملقعلا قالطناب طر سمع هشرو ف 9 ناو 3 هوكو 2 57 طونم

 ثاحألا ىلع ءاشاللا نع . ءىش ه ةرطيس مو هدافصأ نم 8 0 هدو

 ني ةذبانملا منان نم لصحاام تالا تل فاك ا
 : ( كولب ) وسما لاق . ةيضاملا ةنمزالا يف مولعلا لاجرو نايدالا لاجر
 مبلل م ىلع مكحلا ن و ةيركفلا ةوقلا يقر نأ . 1 ىلا وك ةلمطل ماكل ١ تيحو هي كقلا ةاشلا 1
 ريثك ناكرا تمده ىتلا اسامولعم هيقرتب ةحتناا هذه ىلع اناصح دقو

 1 انلامعتساب ىرخا ة 7-5 نمو ههج ن هم ةهاسلا انسالالض نعم

 « . ءايشالا ىف قيقدتلاو

 رظنل |وتتت

 نك“ طاع قى زعلاو لقعلا ةيرح 9 نيسوروالا ءاميعلا داقتعال

 معشلا 0 | 0 نكن دوس ال هارت هب 0 و ةيداملا تاداعسلا

 00 لاوقا نم ةريغص ةعطق ةو .٠ 9” ا

 طغض برغلا ءاملع هب ركذتي ىذلا سمحتلا رادقم 'ىزاقلا ىريل
 (ع)



 وقمملاءايشالا ىضتعي قباسلانامز هل وقعملاءاشالا داقتعا ىذتَس ناسح الانا انلق: نا ».: لاق :ةناسلانام الا

 ىعّدي ىذلا ىناسنالا لقعلااذه:ليلذتىف نؤعنيب مث .٠ الك . الك نولوقب

 اومعا اذا قح . دظلاو كدعلا نيبو رششلاو ريخلا نيب زييملا قح ةسفنل

 )00 0 نان] كلا ىر اهب ةيعربل ةريصلا ةرضاب اومغو لقبلا نبع

 لوقيف نيدلا دوعب ةليذف ةليذرلا دعتو دوسا ضيبألا نظتو ةداتعم

 له ؟ ةيعيبطلا تابجاولا له ؟ لقعلا عيطن له : نم عيطن . !وعملا

 قلاو « ةيناسنالل ةديفملا ةيقيقحلا سيماوتلا له ؟ ةسلقلا تاساسحالا

 ىذلا ىلا ىمعا تناو عطأ نكاو . الك ؟ ابسفن دعاوقلا كلت نم جتنت

 ةماعةلّتقم لمعب وا كسا وا ككلم لتقب كرما ولو ىد هللا مسأب كح

 « . هللاىف تيم تنا امنا . ريمض الو حور ال كل سل هناف

 "00 0 ]| ادإلل اقروا ءاماع اوانم تلصوازتكاو دج :اذه.ىلا

 اوُيعَرَو_ةزااب:نيدتلا اوكرت مهنا ةاوانملا هذه نم.جتتتسن له نكلو

 ؟ ءىش لك قلاخو مهقلاخ عوضألاو تابخالا نع مهملعب اونغتسا مهنا

 مهالدتسا ىف مملع نوديزيو نايدالا باعصا عم نو"رقيل مهنا . الك

 لَظ آل ةيريشبلا سفلا ةزيرغ وه ينيدلا ساسجالا نا: ةيملعلا ثاحالا

 ( رازييج ) لاق . ءاذغلا ةرورضضب ساسحالا نع ريأتلاو حوضولا يف

 دواخل ثم دلخم نيدلا » : تاداقتعالا خيران هباتك ىف يناملالا فوسليفلا

 الا راب ليثم  ىع نيدلا مولع_نكلو . ؛هحتني يذلا سايخالا

 لثم كلذو .يلقعلا يثرلا ردق ىلع يقرال ةلباق نوكت نا بجي ىرخالا

 رد ياس



 ريغَس ال قوقكلاف 8 عسي رمشتلا معو قوقحلا ندب ف ةدوحوملا هقالاعلا“

 «.. ماودلا ىلع بذبسو ربغتي نا بحب عبرشتلا 2 نكللو

 : نايدالا مران ىمسملا هناك "قال نعش طق راو يش

 نم هدلعن ءىش 04 هحب ءىّش 9 ل لحيمضب نأ نكمل ند 2«

 دوطلا لامعتسا 8 حك دؤطمم لأ نحمملا نمو 2 :ايكس وان

 لب ىدالتياوأ نكلا دع نادك دكلو 2 هعاحشلاو و معلا و ةيلقعلا
5 

 نأ دولا كلا يداملا بهذملا نالطب ىف الع ةّقطار هدحح دانالا دبا قييس

 . ةينيطلا ةاحلل ةئيدلا قياضملا ىف ىناسنالا ركفلا رضحت

 نم هناىلع نوعم مهلا نك ري نيذلا ايورواءاملعزا سعالا صخام

 ةزبغاهملوزت نا لختس 5 نيدتلا ةزنئغ سقنلانم.لوؤازا لاخلا

 -مبماعةدهاش مم -17 بس كلذ عم اؤررق نكد « ضغنلا وا بحلا

 ةيعمجلا ماعلا نيدلا 509 نأ حلصي ةدوحوملا نايدالا نم نيد ال 9

 ىلع امتاسإسا ىقايطنا مدعل اولاق ؟ اذ ١ . ةرضاخلا الو ةليقتسملا ةيرشبلا

 ادي رومألا اهو. لفلا ماشا يدوس هسا لا علا دعاوق

 دحا لاق كلذلو . قالطنالاو ةيرّا ن. ةيرثدلا كرادملا هدلعام يفاني

 تناك اذا ىثشالتلاو كاوزلل لباق ريغ قس ناك نيدلا نا.ابوزوا.ةفسالف

 دعتساوه (م دويقلا نع ةدرحم هسماونو دودملا نع ةقلطم هدعاوق

 . ففضاولا بمصو هدحبال ئذلا قتل هتلهاو قلطلا لاك 0

 نب فلؤي نا عيطتس ةرضاخلا نايدالا نم ندد ناكول هنا نولوقنو



 ملعلاو نيدلا 5

 ةاحلا نكلاطم نيبو ناسنالا ةلامج ىف سورغملا قيدلا ساسحالا

 ةيماعلا ثاحبالا هيلا انتده ثيح ىلا ةيرشبلا ةيعمجاب ريسيو امتابجاوو

 لاق ٠ ًاعطق اناا هرورضب فاّرتعالا مزلل ةوجحرملا ةداعسلا ن

 ةنايدلا يس تسل 0 ناب م نايدالا تاماظنس هد نأ كعب ) 1 (

 ماعلا ركفلا كلذ لظ تحن تالئاعلا ةيلخاد ىف شنت ىتلا تاساسحالاو
 36 تام ولعملاو هسدملا 05 ان انليلو 0 دياز هسفن وه ىدلا

 ىلا ريشبلا دارفا عيمح طبرل ةحلاص راكفا عوممم اهنإب ةنايدلا تفرع

 عابطلا ةوكو ماعلا ركفلا وطه لب هياحاو ءادا ىلع لحرلا 05 حلا

 دقف ةيلقعلا ةوقلا ىف ةرونتم ىه 5 ةيداملا دئاوفلاب ةعتمتم ةدحاو ةعم

 ير ا عوذلل يرورض ندلا نأ لوش نا نذا كل قح

 مدشو قر امهم يرشلا لقعلا نأ ىلع ةيسحلا ةلدالا نمهو اده

 ايوروا ءاملع نم ةريك ةغناط نا وه ندد الب شيعي نا عيطتسي الف

 دعاوقلا نم املا اولخدي مو ةيعيبطلا ةيايدلا ادعس ةنايد فيلا مت

 سأا هيلع ةلالدلاب ماقو ناهربلا هتقيقح ىلع لد ام الا لوصالاو

 كلد دعاوق ل اع مال 0. سسأ ىلع مالكلا ف ينأتسو . نامعلاو

 4 وق لاحم كر مشد .د نأ مهيعأإ نوملسما رب دي دخلا 7

 . نوعحرب فَ 5 5 ضرالاو

 هه .[. الب ..(. ه



 ؟ مالسالا وه أم

 ماتلا زحعلا نم وكشي الو مالسالا ىلع مالكدل ىدصتي غييلب يأ

 ؟ نييدتلا نم هقح يعاسلا ماقملا اذه ةيفوتب مايقلا نع نيبلا روصقلاو

 هن دعب. الو فيلا نيدلا: اذه عئادب ليصفتل ضرعتي مكح أَو
 ءالقأ ةرجتش نم ضرالا يف اهنآ ولو ». نيرصقملا نيريصإبالا ١

 < . هللا تانك تنضم را ةعيض نيس نمسا 0 |

 نب ني ناييج مناور ةنييو اود رتوش رضا
 ىتلا ةيدبالا ةيلزالا سيماونلا هذه مهفتو مهف هنكعي نا لجال نانالا

 تناك م يه ضو راصعالاو نورقلا اهب رمو راودالا املع رودن

 اهعدوتو بالج ةدحلا نم نامزلا ايمنامب اياشرسسفلا لعرب زي للا

 نافرعلا زونب مهرئاصب هللا رانا نذلا الا اهكردي الو لايجالل لابجالا

 ابشن لاثمالا كنتور ».: نايتلا سؤمش , مهراكفا ءامب يفا/علظأو
 « . نوملاعلا الا اهلقعي امو سانال

 انرمبظ لقعلاو انزيصن رغلاو كالققتسالا لاكو ةب رخلا ماب لوقت انا

 قرال دعأو ناسنالا قلخ يذلا ىلعالا لاوكلا مانس وه مالسالا نا



 1 انآلا وه ام 1

 |0001 1١ هلع َكَحِلاَو بادلا ةّررمغ هق تمَضو هلجال ئذلاو هل

 اه ةياغ ملظعاك اهسسحتو اهدشنتل ترطف ىتلا ةيرشبلا سفنلا ةينمأ وه

 عم رودتو راوطالا لكىف روطتن أتفت ال يهف . اهاكل ةطقن ىمساو

 ةحار اهدوجو ىف ىتلاو لاخلا ةزيزعلا ةلاّضلا كلت نع اني راودالا لك

 . لايمالاو لام آلا لك نم اه عنقمو لابلبلا نم ا

 لور كتل اطاآؤن نوذ كام ىلا ةنلاكلا ةياغلا “وه ماسالا" من

 مظعالا سومانلاو:موقالا نونآقلا وه مالسالا“. ءاملعلا اههانتكا لق

 هب متغتو هيتلاخذوأ مقتل فيعضلا عونلا اذه ىلع هب هللا نم ئذلا

 ؛هيلا دتادشلا ف عرهبو' هياع ذمتي ىذلا نكرلا هلعجو هيشانح ةداعس

0 

 هداسبع ىلع هللا نم ةدح> نوكل ناسنالا ىلدع ومن هيف مت ىذلا نيملا

 نوكي.ال يكل ة>لاب ىدطا قيرط انيرتو لدعلاب عدصتو قلاب :قطنم

 ١ هضاخد ىف ةروث الو هظفر ىف ةلعت هدشر غاب نا دعب ناسنالل

 فو نامزلا ةماه ىلع احانو نايدالل ةمتاخ عونلا اذه ىلع هب ”

 ترابصى + اهوذ ن٠ معريغ ىلع ةيعيلعلا مولعلاهتمدخ نيد ماللسالا

 لكلا ىف الو لّبسأو ءايضلا نه: حضوانّرقلا- اذه ىف هضودن

 ةيرظن:الؤ. .٠ براحتلا اهناعتاد ةدعاق الف“ . ءاملا ىف :عاعشلا نف

 لب نياحنو-نانلنالا ةقزت ىف زي اهل نوكي ىغاشملا ةدامشب تسسأت

 ثيداعتالا: نم تندخ/ وان: ةسا رقاةيا :تاوص ىدض .ىقو الا نازمعلا

 ةركلا,ءاملع نم لصحي ”طاشنو دج لكنا ىثارال ليخت قح ةيوبللا



 1 ١ مالسالا وه ام

 ججلا ةماقا الا هب دصتقي ال ةيئاسنالا نآش ةعفر ليبس ىف ةيضرالا

 قاف آلا ىف انميآ مهيرنس » : ةيمالسالا ةنايدلادعاوق ةح ىلع ةيبيرجتلا

 ءىثث لك ىلع هنا كبرب فكي ملوأ . قحلا هنا مط نيبتي تح مهسفنأ ىفو
2 +3 

 « تناك ةليسو يأب مالسالا راين مدص نكمي نلف انمدق ام ىلع ءانب

 ةسفتلا تاقرتلاو ةساملالا «ندملا ملص نيو ةمدص كنا 00

 . هلؤللا لاخلا لآ سانلا 3رؤ هللا هسلعلا صوص 0

 ضعبل موعد ناك ولو ”نحاو سأآلا عومج هيلع ردقت نإ أ اذهو

 ”مي.نا"الا هللا ىنأيو مههاوفاب هللا رون اًوفطي نأ نوديرب » : ًاريهظ
 5 : » 5 دروب

 نم مارح اج لف نااتاما ى لان لا عرشناف

 الا ةيمالئسالا ةنايدلا دعاؤق ىلا ةسسنلا سيل ةيرصعلا ةيندملا دعاوق

 اهلا لصوت لدس لبسأول نحن نع ةرطق وأ شنس را

 ضعب الأ تبثن مث :ةيلاخلا ةينذملا سسا“ ىلع ملكت نا وهن . ضرغلا

 :”لوقنف ةيلخ ةحاو ةقيرطب ةيدمحملا ةنايدلا" نسا
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 5 نيدلا وهام

 فئاوطلالك نيب ةعئاشو اهامدم مدقك ًادج ةميدق نيد ةظفل نا

 اوكردي ل مهنكلو اهدمتمو اهشحو اهيدابو اهرضاح ءاوس ةيرشبلا

 قبطني ىذلاو ةيهلالا عئارشلا هب تءاح ىذلا ىتيقحلا هجولا ىلع اهانعم

 ةفلتحلا بوعشلا رب خعراتلا ربدتي نمو . هتيانعو قلاخلا ةمحر ىلع

 بسح ىلع ةملكلا هذه ىنمم مهف ىف ةريثك ًاراوطا تركوطت دق

 . تالوقعملا مهف ىف ىرشلا لقعلا راوطت

 ةيمومع تالافتحا عومج هنا الا نيدلا نوفرعي ال نومدقالا ناك

 ًايكتو مهتادوبعلل ءاضرا بورحلا ىرسأ وا تاناويحلا ايف ىحضت
 هيلقعلا ةزيرغلا امف تو ةساسنالا كرادملا تقرت امل مث . مهضغل

 برو ًائيشف ًائيش ىلي نيدلا ىنعم ذأ نونقلاو مولعلا ّورطب
 'رز] مات نايدآلا .تءاح ىذلاو هلل دارملا ملا نم ًاديور ديور

 . كلذك هميفب

 مالسالل دارملا ىنعملاب نيدلا ةيهام ىلع ملكشن نأ لبق انه نحب
 ةظفللا هذه نم ايوروا ءاماع همهغي ام ىلع ماكتن نأ الّوا انيلع بجي



 1 دلاله

 رهن ويسمار ىع اك نوكلااستؤأو اسكن ةوللا راقت ل

 نأ" نم اتيرظن. قلع ةيسملا ةلذالا نب نم اذه ينج تناول

 ىلا ىهاظ ب”رقت يه قئاقحلا مهف ليس ىف ملاعلا اهوطخمي ةوطخ لك

 نكي رود لك ىف اواخد نا دنب ابوروا ءاماع نا : لوقنف مالسالا
 علاطي نمو ) ةيماعلا نتفلا فانصأ لكل ضرعملا ناسنالا هلخدي نأ

 كروس قالا ودام دعا ناو وطاف وا ملا خيرات

 نوكلا اذهل ناب ةئبب نع اوفرتعاف لماك مولعلا ردبو لماش ٌودطا

 رعشتلاه ال 0 0 لاوككلا تاق لكب 1 1 ا 0

 عيطتسي صوصخم ماظن ىلع نوكلا عضو هناطلس لج هناو . صقنلاب

 ايما مااللا ةياففلا ةيرن هج يتخلل ناني ا

 اهنبقةلويسو ابن هتاملع يولد نما اونا و - نا

 مهسؤر نونحيف سانلا ىلع ىتلت تناكىتلا ملاعتلاو دعاوقلا فولا نع
 ءارقتسالاب اوأر مث . اهجاتنو اهتمكل مهف ربغ ىلع نكلو اط ًاعوض>

 نع. ازيك ءابولعا ىلاقثي هباه.”لخب :قلاقلا نا ةسماؤن وكقوكلا الشلل

 مث . هادع ام لك نع هتاذب ىنغ وه لب هدي عنص نم نئاكل جايتحالا

 ميظع ىلع لدي امامها هتاقولخمب ماّمهالا نع هعنمي مل اذه هانغ نا اولاق

 ةيررظنلا ءاذخ: قدس ةازع كدت دورا فاطم لقاح اوس

 : هسح ةلالد

 ران ١ نت اهالعا ىلا أهاثدا نم "تاناونطاو تاناشكلا كاضا ىلا رنا



 نيدلا وه.ام 1

 كلذ ةب< ىلا هفنا مغر هئعبي ايام ناستالل  ىلحت ىربكلا ةمحرملا هذه

 هل جوؤؤ.الا:تانئاكلا نم ناك ك رتب مل هناطاس لج هناف ... مظعلا قلاخا

 ةفداسيب املا حئاولاو قئااؤبلاهنععفدي امو هءاقب ظاحيو هتابجدو أهل مقبام

 عومجمب ىلعا ةفآرو ىمسا ةمجرم را هلوصحي ىف نوكيو نوكلا ماظن
 آلآ ةدالا نه, ناسنالا لمح ال هنأش اذه ًاَطا نا.مث . دوجولا اذئئلع

 ءازجا رئاسو هعون ىنب و صخشلا تاذل ىمظع ةدئافو ةغلاب ةمكح هيف ام

 ىلع ةحضاو ةلالد انلدي تانماكلا عاونا عنيمح ىف ريدتلادرحب نال . ةعيبطلا

 داراو .اهقلخ' لب اهناشالمو اهداسفا ذيرم وهو اهقلخي مل اهقلاخ نا
 جردتلاو يقزتلل ةيلباقلا اف هعاديا كلذ ىلع لدي امتو اهءاقبو اهحالصا

 ةسنلا ف قرتغي ال ناسنالا ناك ااو . هملع قباس يف تددح ةجردل

 ةيا هنوكح يف اهلع ديزي 4 ىرخالا تانساكلا رباس نع هللا ىلا

 جردتلاو يثرلا سومانل ًاعضاخن ىلوالاب نوكف عارتخالا ةياغو عادبالا

 ا داو ركل ل هليل

 ناسنالا”ةلصح يذلا قرلا غلبم ىف لمأتي نم ناف مقاولاوه اذه

 نم _ةيغو اهلالح لج :قلابملا نا, ققح ءنآلا ىلا هتأشن .لؤا نم

 ركفلا املا لصي مل ةطقشن ىلا هخردنو هيقرت هب رمتسي ام صئاصخلا

 ضقانتلاو ثبعلا نع ةدرجيهللا لاعفا نا ثيحو اولاق مث . نالل يرشبلا

 ةتباثلا نبيماوتلل ةقفاوم ىلاعت هلل ةبوغرملا ةداعلا كلت نوكت نا بجيف

 ىف ةسورغملا ؛تاساسحالاو لايمالل ةمئالمو نوكلا مونع يف ةداسلا



 25ه .نيدلا وهام

 حصر,.ال ىتلا .ةيملعلا بايبلا هذه: ىلع ًادانتساف.. ىنايثالا عونلا' ةلبَخ

 كيلاو ةيعيبطلا مهتايد ايوروا ءاملع نم ةميظغ ةشاط ىب اهف-ءارتكألا

 ةلملسيو .يذلا:بحاولا ةامجلا ةده ءاننا ف يدوت انك 2/-_ لاق ( نومس

 انتشر ناملما كهف اطواق ينج ايات اهل اعرب حر سرا لاك سلا

 : لاقف ةيوقعلاو ةباثالا ضن ىلا ٍتانسالازكذ مث«: انبقاس نأ ماو

 هنوناقل ناسنالا ةعاط وهف ندا ةبوثملا ىذتش يذلا .صالا امأ »

 هقرو هتاذ طفح وهف ماجا قادنالا نواف 58 ريخال هلمعو صاخلا

 ةداعو هيو ب هناوذا همدخو هجم يش 3 ةبف هعدوملا ةضااصخ

 يه صالخاالاو لمعلاو بحلاو ةدانعلا نيع وه ريخلا لمعو بجاؤلا

 هللأ ةمانحإ نيع وه نطولل ضالاخالاو . ةالااضلا سشو ةدايعلا سف

 لوط] لك ةينيطلا ةماسلا يده هد هامل يللا ا

 هلا دوج فاقتعالا رهف“ ةلؤصل امأ الفت زوير الب تاو اتهاالدكا

 نناوم اه.بككححو ملاوعلا قلخ . ءىث هريغي الو ءىش لك لع زداق

 ةايخلا هذه ديوعو لك ال يدوم ىذا ةايح دود وو 3 هماعسةاونو

 لل يهف اساللص امآق . اداقتعا وه اذه . ىفوألا ءازحلا ملاظملا ؟ واكو

 دارا ان وكت ناو ؛نابفالا ةضاو ىلامياذلا لتي الو قلل

 ها « . ريلاو ريا لمعب ىلاعت هللا ةدازا ةمدخو_بجحاولا ءاذا ىف ةتباث



 نيدلا وه ام 51

 ةداعلا نوهركي ال ةنايدلا هذه باحسا نا لوقنف كردتسن انهو

 اذه ريغ يف (نوميس لوج ) مالكن م كلذ ذخؤي اك ًاقلطم ةيمسجلا
 اهتجيتن نم نوكي ال ةيمسج ةدابعب نولفتحي ال طقف مهنا الا . عضوملا

 اة لئاننو عرتما ناوكت نا نوديريمهف ٠ رك ذم ةسبدا ةداف

 اوي لآ نع ةدرحم اهسفتس ةمئاق اضارغا.ال اَهئاندات :نم :اهريهطتو

 نوكت ال .ةجراحلا ةداعلا » : تدصلا رئاطلا ف وسلبفلا ( نك ) لاق

 ةعفان نوكت نا نكمي يهو .٠ لئاسو ال اضارغا تربتعا اذا الا ةئيدر

 يف ةلضافلا تاساسحالا ةيوشو ظاَشال ةايسو الا ربتعت مل اذا ةديفم

 غ - ةيزتشنلا فما

 ”00 از رومأ هسا. لب والا هاه لك نم ضحلتق نحت اما

 اع ىنغ هللا نآب داقتعالا ( الوا ) : ىهو نيدلا ىف ايوروا ءاملع بهذم

 ([010) . ةماخلا [سسفنم الا هل ةحيتنال ربخلا نم هلمعناه, ناو اثلامعا نعو

 ةدئاغا الا ةدابعلاب هفلكي الو هحالد دوبو نانالاب محر ىلاعت هللا نا

 ' هيل[ سحلونلا لع قيطتم نأ امي ةدابملا نآ (ةنلاث )- هسفن

 00 ز) 2 اهناتالم يف ئسنو. اهضراغت نأ:الا ةيرسشنلا ةحيطلا التو
 ًامارغاال اهيذهتو سوفنلا ريهطتا لئاسو ريتعت نأ بحي ةيمسملا ةداسلا
 .:اًهنانا زدات

 ديني الا” ئرمثبلا لقفلا اهغلتتي ل ىلا رومآ ةعبرالا هذه نا لوقت

 نوييتي رشع عساتلا نزقلاءاماع تاغجو ةيضعرالا ركلا ةيضان تباش نا



 ا نيادلابوتللاب
 ةرطقو ةيمالسالا ةنايدلا نم ًاعاعشالا يه تسل ايزط نوليعيو اج اهب

 صوصللا ىلع انه ينأ عاقالا ةدايز لجعل ن 01 رذخازلا اهرح نم

 :1لوقتف اهدا ىلع ةسيص ةعبرالا رومالا هذه ىلع قبطمس تلا ةفيرملا

 قع قل هللا نا . ه-فنل دهاجم اعاف دهاح نمو » : ىلاعت لاق ( الوا)

 مكب ديري الو رسسيلا مكب هللا ديرب : : ىلاعت هللا لاق ( ًانلاث ) < . نيملاعلا

 جرح نم نبدلا ىف مكيلع لعجيل هللا ديرام » : ىلاعت لاقو « .رسعلا
 ( ًاثلاث ) 61 نورك مكلعلو مكيلع كيه يو متلو كروطيل ديب كلو

 ١و: ناس نافع يعصف الا اسف هللا ياكم الت» : ىلاعت هللا لق

 الا هولعف ام رايد نم اوجرخا وا مكسفنا اولتقا نأ مهلع انيتك انا

 ناسنالا قلخو مكتع ففخي نا هللا ديري » : ىلاعت لاقو بفتيضاللا

 هتالص ههنت ل نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق (ًاعبار ) « . ًافيعض
 ةالمصلا هيلع لاقو 0 د الا هللا ٠ نم ددرب . ملركنلاو ءاشحيفلا نع

 شطعلاو 22 الا همايص نم هل نسل ماص نم 371 9 مالسلاو

 لقعلل ةفباطم اهعا تب 0 نبدلا مهف يف انسديقع يه هذه

 اماو . قافتالا لاك ةتباثلا سيماونلا عم ةقفتمو قابطنالا مامت لعلاو

 هذه نم الا ابلاغ اهلا هجوتت مل نايدالا ىلع ايوروا ءاملعنعاطم تناك

 نا انل قح دقف 1 د الع ىنني * بيلا جلا



 نيدلا.وه ام 2

 )0 ىي ايبا ةيمَطلا ةنايدلا ءانلع اهرب دغاوقةسرالا هده

 ةيلاكلا ةطقنلا ىلا ناسنالا مدقت اب لمعلا يف نوكي ةسوناق ةدعاق لك

 سس ًاعارحا طونملا وه معلا ناك امو . اهغولل عونلا اذه :دعأ تلا

 نم اهلا لصوتي ةدعاق لك نوربتعي مهف ةيناسنالل ةيقرملا دعاوقلا "كلت

 قلاملا.ءاضر اهنا. ىلع يرجلا ىف ةينيد ةدعاق اهنأك ليقلا اذه

 . هتعاطب مايقلاو

 نيّنسلا نم'فؤلا اهلع ىضم ىلا نيطاسإلاو ةعدقلا تايورملا امأ

 . الك ارم اهورجمو اهنع اوفدصدقف نبدلا دعاوق نم اهمزلتسا ام عم

 عا نيناوق ىلع الا وتحمل ةديحولا ةنقتقملا ةئايدلا » : (نك) لاق

 ةدرحم نوكتو هقلطملا ارورضب انناذ نم رغشن قيطتلل ةلباق دعاوق

 نيسانملار كذب ناءديررب ( نك) نك « ةيتونهكلا ملاعتلاو ريطاسالا نع

 7 للقكام يلو ثبنك ام املا ثلخ دق“ةمأ كزتاف : ىلاغت هلو

 59- < :نوامغ اوناكاتنع نولانت

 هج هم
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 ةمدلل مظعالا سومأثلا

 ال ىلا ىلا ةينوكت هون رجالا مجرات ليصافت ىف ردي نم نا

 قزم! .ناتتالا*طّقارق دعاوو“ ناسلولا تيشق ةالاوعا آلا ايف ير

 ؛!ةهقالتعا ةيافمو ١ ةلئاح تئاضتو :ةحاخا عضوات 10

 كفست .ةيشحولاو قافنلاس ابل ةشاال ةيميهلا تاوهشلاو عامطالا ىرب

 فدعتلا نكاور لك ةيكلاب يسن ل ليوا منيو « ءامدلا

 نولصخعي اكيتع مود نع اوامجت ةيمولا فربتلا موا ١

 ! ا نطب عابشاو مرش ةرمجح ءافطال مهءارش نوزينو مهءامد

 م مالا -ضعب يف قرششت تناك ةداعسلا نم تاينئئسم ضعب الا مهنللا

 . دنكلاو'ءاةشلا اهلخم لختلا قتخم

 زادكلاب اسم نخلاو: ااردنإلاب فواح هلك نابقأللا خعران ىئرت اذكه

 .كناكلو:+ كستفن ماهتا كلا" بلو :كعوت ىي كنار كام نوللاو

 عونلا ىلا :تزظنو -كزالزلاو لقالقلا هذه زاثبأ نع للك تاولغ ول

 كعب اتيان سوغاي. :كاثعت نا كتسب“ةمارا ردا ريو هدم ارا |

 ,ىلا ةيموهتعلا'ثاكابتر لاو ةمغاهخلالا"كئاشملا هذه لالخب نم ناسنألا



 ةسدملل مظعالا س وهانلا (*] ع

 بئاونلا هذه نم هتاهج عيمح ىف هرواسي امج انغر لي الع عدعتلا

 يدلا سومانللا كلذل ةعب أت ةيونات سماأوت " يه اهلك ت اكاس رآلا كلت

 اهراث او اهلعافا يه كبياضملاو تاكاسرالا كلت ناو 39 ا هن دهاش

 قالخالا ثمْح هنع لصفبي ًاحاحترا هضم: ىف عري 5 ؟</ ملاعلا ىف لعفتس

 ١ يصح هف ةحاشم ال سما اده . هيمهولا ت تاغزملا نردو ةميهلا

 ول كناف ءارقتسالا نم ليلعب هيلا يدتع نأ كنككيو . رضاحلا انرصع

 اهنقبس ىتلا ةبيصملا عم تنزو ول ىمظع ةدئاف اهعم تبلج اهنا تراأرل
 ك.ضر لب ةبيصملا كلت نم كر ل الس اناحوت اهملع ةويمع للا
 1 نيو اع

 نم جرخخأ يناسنالا ل وو ىتلا ةعاجالا اولا
 انزوعتروماهذهف . الك . ةسدملاو روت ةحاب ىلا هيشحولاو ةلاهجلا ل
 انبات؟ لعج نم ىلوالا انتنن نع انجري قيقدتلاو ثحلا نم لال
 نم انمنعال كلذ نكلو . انعوضوم فارطال الماش مجحلا ريغص اذه
 انا رينيو اناخحب الع لهسل اماملا ىعامجالا عفادتلا اده رمس مل نأ

 انتيعا مامأ ةمسحم قئاقحلا انير ةقيرطب ى ربكلا ةيعامج-الا لئاسملا
 : لوقتف ًاعانقا ثكأ قيبطتلا ةجح نوكتل



 ها ةسدملل مظعالاسومانلا

 ةيصخشلا دانس تافوقم دعب ناسنالا ا: رعش ةرورض لوا و

 ةهج نم هارت تنكف . هعون يب نم ةفناط ىلع عامجالا ةرورض يح

 ىرخا ةهج نمو . ءايشالا نم ءىش هديش ال ةيرخلا مامت ىلع هناذ

 نيس ةيسرللا دع "م انس يح انة قوات ال1 ا

 ىلع نارمعلا ءاملع عمحا اذه . لجاع ءانف نم ابره هتايح دوأ ةماقا

 ىلا هتايح تاموقم نم هنال هنا مغر عامجالا ىلع عوبطم نائنالا نا

 : أسالاز عوانة عاده نا سكش م( لا

 نيو هسفن يف ناسنالا اهب رعشي ىلا ةقلطملا ةيرخلا هذه نب

 انثدحي ىتلا نتفلا لك تماق هعون ينب نم ةيعمح ىلا مضي نآل هجايتحا

 نم هدهاشتو هتدهاش ام لك ابلع ىنب ام ريسلا انل اهيورتو خراتلا اب

 اذه ىلعو . ةانمنملا ةياغلا ءارو ًايرج يرشبلا عونلا ءازجا ىف لعافتلا

 ةلدتعملا ةيرحلا دعاوق ديدحم ىلع ةينبم ءاعمج ممالاىف هلك خراتلا ثداوغ

 ةلاح اهمزاتست تلا ةطلسلا ديدحم ىلعو . ىناسنالا عوتلا ماقمي قيلت ىتلا

 نيب لئاملا مفادتا ًافده نالل ىناسنالا عونلا لزي ملو عامجالا

 نا الا . نيتدعاقلا نيتاه نيب لصافلا دحلا ىلا ءادتهالل ًادط هنازا

 كلذ نم برقلا ةدشب امهقباس نع نازاتي نيريخالا نيئرقلا نيذه

 ابوروا ىف ةيرحلا وبحم اهب حمس ىتلا ةريزغلا ءامدلا لضفب لدتعملا دحلا

 . ةقباسلا روصعلا نم. رضع ىف ليتم هل قبسي ملام طزافلا نرقلا يف

 اذه يف ةنبوروالا“مالا اهنلاث ىلا" ةيرملا هَّدهو -:' ناَرمّشلا ءاَمْلَك لاق

0 



 ةسدملل مظعالا سومانلا 1

 عوبر ىلع نآلا هراث | ىرت ىذلا قرلا لك ببس يه ريذالا نرقلا

 . ابوروأ

 لاطبالا داهج اهلاوتل ايوروا تدهاج يتلا ةيرخلا كلت ىه ام

 الآ ادع انع ةدعب ىح له ؟ لاغو صخ رم لك اهقيقحتل تاذبو

 انيدبا نيب يه . الك ؟ قرششلا لومح نم ايوروا دامحا دعب وأ ضرالا

 ول يتلا زونكلا نم هيدي نيي ام هلبألا ىنلا ةفغك بع نولفاغ انكلو
 30 ادلاألا قلطالو .ءرتخ ىلع اهب داسل وفك اكلام :تفداص

 نحنو اهننس ىلع انيرجو اهب انلمعل انّئش ولو انيديا نيب يه من . هريخ
 ١ 11 الز جهلا لب اهدسات ليش ىف فلك ال نوتثمطم نوما

 اهمهف الا فلكتن الو بلق رهظ نع انتاظوفحم نم يه لب . جهرلا

 يف برغلا انلصح كلذ انلعف ول . ربدتلا نم ليلق لذبب امةيقح ىلع
 انقر ةعرس نم شهدن. نا الا كلذ تقو هعس الف نمزلا نم ليلق

 0000 لاا رس نم شرفلاو نامورلا اود تثهدنا اك

 . ةنس نيرشعو عضب يف ايلعلا هسدملا ىلا ةيشحولا نم

 يه ةيزحلا» : (ويف . د) ويسملا امنع لوي ىتلا ةيرخا كلت يهام
 لك لصأأ ىه ةيرملا » : (اشإب) اهنع لوقي لاو «ايندلا تاداعس لضفأ

 نكمي » : لوقيو ( وجوهروتكف ) اهسحب منرتي ىتلاو « ىناسنالا قرلا
 «ةيناسنالا سفنلا هقشنتست نأ بجي ىذلا ءاوملا يه ةيرحلا نا لاقي نأ

 نم قلطملا عالختالاو دبق لك نم يلكلا طارفنالا يه ةيرخلا هذه له



 ن؟ ةيرخلا لاونل ناسنالا داهح

 لقيا ابلع مهدسال لا تاناودلا ةيرح كلتف :-ةزاك ؟العب الكا

 حمست َك ةلدّعملا ةيرلا ىه ممالا ةفسالف املا قوتي ىتلا ةيرخلا

 اذا الا هيلع ارطيسم ىثحم نا نودب هصئاضخ رئاس لامعتساب ناسنالل

 كاذ هيدعت ناكو . ةلداعلا ةعيرشلا ةطساوب هل ةددحلا هدودح ىدعت

 . اهنهدرفاوج ىلا ةلسحلا ةلضعإ 0.

 ةماه اومتست نأ موي نم ممالا ءالقعاهسملتي ىتلا ةيرملا يه هذه

 تناكولو لوالا مهداهجيف نالل اولازي مل مه اهو ةيضرالا ةركلا هذه

 لوقا ةجاس يمإ ب شاوقلاو انفلإ تناك مايا هيلع تناك اص 0
 اهقبطن نأ لجال الع ملكتن نأ لبق انه نحتو . ايلعلا ةملكلاو لصفلا

 عونلا داهج ىلع اليلق ملكتن نأ انيلع بجي ةيمالسالا ةنايدلا دعاوق ىلع

 ليصافت ىلع فن نأ عيطتسا ةقيلخلا ءدب ذنم نم اهءارو ىناسنالا

 ىلا :ةساسالا,ذطعاوقلا ىلع لدتسنلو .اهرذبا ىلاطسط وا 0

 هب نيع) لاوثل ناد الإ دايج

 اعنا ةيركلا ىلا هدّش رب كلش ص خلا جاتحم الو ةعبطب ىحت ناتنألا

 ريكعت ىلا لصوت اذا الا مهللا هيلع ريثاتلا ةديدشلا تاساسحالا نم

 . ممالا نم ريثك ىف لصح ام ةريصبلا رونل ةئفطملا تالبعز خلاب هنادجو



 ةيرخا لاونل ناسنالا داهج 0

 نم ريثك لمع لابن تاناويلا ةيرح ىأ ةقلطملا ةيرحلا تناك امل نككو

امجالاب الا م ال قلاو ن اسن الا ىف ةعدوملا صئاصخلا
 ناسنألا خضر ع

 نم 'صئاصتلا كلت هتسرامب ليبنس ىف ةيرحلا كلت نم الياق ىحضي نال

 ةطاسلا كالت تجر خ أ ىلا تاسانملا نم هتمزاتسا ام عم ةطاسلا تأشن انه

 لابمأ نمض نم ناك امل هنا كلذ . لاوحالا نم ريثك ىف اهدودح نع

 صعب تدجحو هاوس ىلع ولءااو طاستلا بح هتلبح ىف ةهعدوملا نانالا

 ةغبات» ىلا ًازاحمو قلطملا طاستلا نم اهيامأ:ىسع ىلا اكانم لع رقما

 عئارذلا لكب كلذل تعرذنو ريفلا ىلع يطارفالا ىلامَلا نم اهاوه

 : ةنكمفلا

 0لاسلاالا تهخلاو اذا الا حج ال طلستلا طئاسو تناكانلو

 | ١ ةلفلانا "توّرلاَو بقلا ونحن دجلو ةلغ أطلق ةنانآح ا ذعا

 هذه ىلع ي رجلا ناكو ندلا قيرط نم ناسنالا ىلع ردنا يه قرطلا

 هيلدالا امدوصن نع اه>ارخاو نايدالازكا و 539 هه رطلا

 نوصبرتي اوناكف . لوتعلا ىلع ةرطيسلاو بولقلا ةمزأ كالتماف ًاعمط

 نوركتف ةلئاقلا هقاهوا نم صاختا بلطي لقفلا اه ذأ, ةكرس 9

 نامزلا نم نم انح ولو همامأ فقي ام ةيدلا تاصرختا "7 عاوبا:ن ه هل

 ذا ةعولرع داو ةياأ مات .ام هدص اذا قد ؛ اووطو ايثرزه شم

 . راشتبالا نم اهعنع وا ةكرحلا كلت نم طبشي امب لاحلا ف هيلا اوتأ ةرسب

 ِكئلوا ةلك تناك امللالخ ىف انايب دوج لير م نائل ماد اذكعو



 هده ةيرخلا لاونل ناسنالا دابح

 ىلع ًارط تح ذفانلا مالا وه مهسمأو ايلعلا ةملكلا يه نيرطتتنملا
 دابعتسالا كلذ ةقير نم ام ًاعون ميكي ام يقرلا سيماون ريثآت' نم“ملاعلا
 قصف ةنسافيىزخساو ةشيذا ةطقعلا ناطعلسا تائتف -ادلا لاخأارا قئاطلا
 تح هلاوها نييتل تاراحلا وكحت ال ام دلاجتلاو عفادتلا نم امهدب

 ربا نه صاختلا ىلا نينرقلا نذه ىف ةيقرالا بوعشلا ضعب تلص 0

 تحرفف ةساسلا ةطلسلا واغ نم اضيا اهسفن تكتفا م ةيئيدلا ةطلسلا
 تاو ءاربغلا ةيصان تداشام دعب ةيردلا نم هتلصح اع ب وعشبلا كات

 معلا كلتب ًاعَرت ماخضلا رافسالا نوفلؤي اهؤاملع ذخآف ءامدلاب اهيشم
 هناسأ عيطتسن ال اب نايدالا لك ىلع ءاوعش ةراغ نونشي اوةْفْطَو ةليزلا

 ىتلا دعب هولان ام لكن ا اوماعي ملو لاوزلاب اهرئاس اورذناف اولاغتو انه
 موب ملاعلا ىلع هرون قرشا يذلا مالسالا ىلا ابرق الا وه سبل .ايتالاو

 . ةكلاخلا ةلاهخلا رظ ىف اهوروألا تناك

 نيتلودل هعذاخ اها اسدلا هف تناك تقو ىف مالسالا ءاح

 لئالقلا تناكف ىلوالا األ نامورلا ةلودو سرفلا ةلود اه نيتء.ظغع

 . [ماردج ضيوقتو اهناثب ةعزعز ىف ةذفخا ةيجراتخلاو ةيلخاذلا
 مل تناكو ىلوالا اهتمظع نم مظع بناج ىلع لزن مل تناكف ةيناثلا امو
 مظعرطش اهف ناكو « اهتوقب دالبلا خّودتؤ اتوطسب مالا لزلزت حبت
 ةراد ىف ( سورال) اهنع لوقي ىتلا اهتنثدم يا ةقباسلا اهييدم نم
 ؟ .لامحالا هجو ىلع ناهورلا تاماظن تناك اذ ام » : ىلإ هن هراعلا



 ةيرخلا لاونل ناينالا داهح 0

 ةهج نم امأ . نيناوق روص يف هنيرم .ةوسقلاو ةيشحولا نيع تناك

 قلطملاصالخالاو ماظنلاو رصيتلاو ركملاو ةعاجشلا لم امور لئاضف

 اهينطو 33 صوصللاو قرطلا عاطق لئاضف اهنعب يهف ةت.يعمحلل

 اطرفم ًاهرش الا اهف ىري ال ناكف ةيشحولا سال ةستكم تناكف

 امآ , ةينانالا ةقفشلا ساحال ًاعايضو ينجالا ىلع ًادقحو لاملإ

 فيسلاو طوسلالامعا نع ةراع تناكف اف ةليضفلاو امور ىف ةمظعلا

 لافطالا ىلعو رسالابوا سذعتلاب بورمل أ ىرسا ىلع مكحلاو ملاعلا يف

 ٠ رصنلا تابرعع * دا ولا

 غلبم ءىراقلا يّرنلر الا ةبسانملا هذه ىف ةلوقملا هذه لقنن مل نح

ظعا.دنع تقولا كلذ ىف ةشدملا
 هاريس اه لك نا ققحتل ضرالا متا م

1١ 

 00 راعتسملا سعالاب 0000

 سو
 هلدع تنام 111

 كان اوعّدي نأ ائانلع . خك اب ادح امم يقالخالاو يلقعلا انقر لك

لذ انفلسا اك ةفاكتانايدلا صوصنل ةيئانم ةيرملا
 مهركف ىلع اونو ٠ ك

هلكاطاوز بوجو هذه
و بيرق لبقتسم ىف ا

يق يف اهلحم مم" لواح
 ةدا

لا نهريسف نحن مآ  هيداعس ىلا ناسنالا
 مالسالا نا ىلع ةسجلا ةلد ا

 3058 نم !برغلا تسفر ىلا. ةبرحلا كلن ضرامي. ال هل وكن الانف



 ها/ لا ةسح

 م الا اهعاونا ىلع ملاعلا تايرح هب نراقت ال اهنم طسق ىلع يوتحي هناق

 . ةقيقحلاب لايخلا نراعي

 مظع نم اهب ام ىلع 3 ىلا ندم ماعلا ةّيرَخ ْن

 تايرح ثالن' ةطساوب الا اهدئاطو تبثت ملو اهمئاعد دياتت مل ةلالجو

 امأ ”رحناف ءاثل تسلب ةكا ءدتعأ# 01 ةنشنلا كلك را 2

 (ًايناث ١) سفنلا ةيرح ( آلوآ) : يهف ةيلوألا تايرح ثالتلا هذه

 لامحالا هجوب اهنم لك ىلع ماكّتنلو . معلا ةيرح (أثلاث ) . لقعلا ةيرح
 : لوقنف مالسالا دعاوق ضعب اهعا تاسا عم

١ 

 سلا هنرح

 رولا نينا قاحالا نوفا وليم يعن يال ا

 مهأ نم اهديرجتو ةيعيطلا اهقوقح نم ةيرشبلا سوفنلا مهنامرح
 صاخلا مهفرصت تحنصئاصخلاو قوقحلاك ل: لعجو ةيرطفلا اهصئاصخ
 دقتعا ) ةلك تناكف . مهؤايربك قفاوو مهاوه ءاش ثيح ىلا اهنوهجوب

 قع اجلا نئاوماللاو ةلستملا ةدعاقلا تح (نورالز اف ع8 1

 ةقراب نسانلا نم دحا نم اوسنا اذا اوناكو : مثلا دارفا نم دّرَف 7

 نم قورملاب هيلع مكحلاب اًوعرتسا ةليفتلامفاثوا رم طعنا ىلا كربلا



 سفنلا ةيرح 0/
 '00 |. ىلذعلا نم ءوقاذانوأ ناريتلل ةمعط هواعجيو ةيسدقتلا ةمحلجا

 . ناويحلا دلج

 اوففككو يرشبلا عونلا ىلع ةياصولا قح ممفال اولحسا
 مهلعجي ام دعاوقلاو ملاعتلا نم مهتاليخم ىف اوشقنف هراغص ةيبرت مهسفنا
 000 ]لو اواش فك اهنواتحتس .ميبدبا ىفءاصبتالإا اوبشاذا
 ناتدوقعم نيتيدبالا ةواقشلاو ةداعسلا نأ مهناهذا ىف اوسرغ . اودارا
 تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قحلاعبتا واو » مهشيشمب ناتطيت مو مهتدأراب
 مهتداق هيف مص ىذلا بلاقلل ًاقبط سانلا ًاشنف «. نوف نمو ضرالاو
 مه رئارسس ىف عبطناا امن مهادان مهسفن|تلملتو مه رئامض تكرح الك اوناكو
 ام . امض الو مكل سفنا ال هنا الك » : مط لوي دانم ملاعتلا كلتا نم

 ! « ! ءايمع ةعاط اوعطت نأ آلا مكياع

 كرادملا ةيرح نم اهلع ىننيام تامو ةيسفنلا ةيرخلا تنام انه نم

 ةجحلا تماقأ نأ الا ةيرشبلا ةعيطلا عسي لف تاكلملا عاونال ةيبرملا

 سوفنلا ىف سجحاوطا تبعشتو رودصلا تيودو تاينلا تلغنف اهملع
 صيس صيخح ىف تاسعبتجلا تضقوو نحالاو ناغضأألاب ةدقالا تمعوعفاو

 اهدعصي رونس ىلع ىلغت لجرملا يف بشنخلا عطقك اهف ساأنلا ناكو

 ةيومدلا تاروثلا تاشنف رومالا تابارطضاو رودصلا ناراغ اههزنيو
 ناك قدح سائق. تحن لخدت الو _ساسخا ىلع قيطنت ال ىتلا اهعئاظغب

 . نارمعلا لع 1 هيدل ناسنا لك هملعب ام داك



 هب سفئنلا ةيرح

 قلاخ ناك ةزملا لتالآلا كلت لبقو ةكلاخلا رظلا فازت عاتبا ىف

 اكاقملا طسو:عو ةللوملا ةلألا ةنو لد ةكاتللا ةفئانغ ايحاوي ناككأإلا

 نب نم لطابلا اهينأنال لا ىمظعلا ةمكحلا دغاوق ئضتقم ىلع روختصلاو

 ىلعألا رابخلا ناسا ىلع ةجحلا مقن ةما اهنم لعجيل اهفاخ نم الو اهيدي

 نوكسلا ىلا: ملا تبان اذا ئح ئوقألا زاهقلا دس نيغاطلا تدؤتو

 ام مهف ىلا تقاتو نوصملا معلا ىف اط ردق ام ةيندملا نم لانمت نا دعب

 هب تماق ىذلا رسلاو نونكملا زنكلا وه مهنيد نا نم نوماسملا هيعدب

 ماحتتاو جهملال ذب دعب هيلا اولدو املك نا اودجو نوضرالاو تاومسلا

 مهيرتس» : ةيهلالا مللاغتلا كلم نم ةسكعنم ةروصاالا نسنل 'جهزرلا

 قحلا هنأ مط نيتي ىح مهسفنا ىفو قافالا ىف انتايا

 ةداقل تنثلل“ قتلا: ةيكرتح ىف مالسألا هلوش ام نآآلا القنا مله

 ءاملع اهب رختفي ىتلا تايرظناا لكنا ىنانالا عونلا ءارصنو ةمكحلا

 ةنيدملاو 20م باش نب نر .ىاثلا» تاوصلا»لئدنم الا حرام” نول اذه

 ةاؤاسملا ]ساب ال امنلاو ماسالا ءانقب:د ل رقت ان رق تعم ةلكول ادعو 3

 ءانلفجو داو: كذب نه انقلتلسانا:ناقلا اهنا اي ىلا كلك

 دق هللا نا » : مالسلاو ةالصلا هياع هلوقو « . اوفراعتل لئابقو ابوغش

 - م. نساتلاء نال مهاب ا مهرخاشتو ةيلهاجلا 1 مالسالاب بهذا

 « . مهاقتأ هللا دنع ههمزكلاو بارتخ شيلا

 ىنغلا ةرفوب وآ دتحلا ةلاصإب ىعدي نأ نكمي لضن لك كلذب مناف



 ليلقللا ةيرح 7

 ثعاوبو زايتمالا ىءاود نم كلذ ريغ ىلا“: ةلسيبق .ىلا: تاسننالاب و

 لامعالاو ايازملاب زباملا لعجو , زامحالا
 لاقف لاوقالاو ةخفخفلاب ال

 لا تبل ىوقتلا نأ ىزقو :٠ مكاقتا هللا دنع مكمرك أ نا : لل

ا ىلا راذنلا درحمب اهبلع مكحي نا ناسنالل نكي لازم الا
 لجرلا لاعف

 ءابه هلك كلذ بهذ امبرف تادايعلا فانصا ىف هداهحاو تاعاطلا ىف

ط ال ءاهلعاط داؤف ىف تحبني ةديقما ًاروتنم
 | ١ اف ناز الغ عل

. افوكينأ يعور نم ورق سب ال٠ لجو نع
| 

 ةالصلا هيلع ينلا لاقو « 1 نبط ارتب نكي نأ ىلع ءانن نم ءاسن

! نوكي ال ىح ةنحلا نجا لمعب لمعيل لجرلا ناو » : مالسلاو
 ا

معب 125 باتكلا هيلع قيسف عارذ الا هنبو
 . اهاخديف راذا لها ل

 | رعب ةةردبكبلا هع رانلا لها لمعب لمعمل لحرلا ن

 +!« دف, ةنجل العا لمع لسف تاتكيلا هيلع قيبف

 هللا صئاصخ نم وه ةحلاصلا لاهءالا لوبق نإ :مالسالا ر

رب ىوقت لع مكحي نأ ديعلل سلف 0
 درلا وا. لوبقلاب هريغ ىف اها

 لج قلد اف مكحلا عدي نا هلع يجب ,
 كلنا تغلب وا ىح أش

 91+ لاق + قلخلا فاتسإ راس. 02 سرع ىوقتلا

 مهندحم نذلا يا) قمأ نم نيثدحملا !وعد » : ءالسلاو ةالصلا

 يذلا وه هللا نوكي ىتح رانب ا/لواقن امل ال ( ةكئالخلا

 نيلأتملل ليو » : مالسلاو ةالصلا هلع لاقو « ةمايقلا موي مهب ىضقي
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 « . راثلل اذهو هنحال اذه نولودب ندلا قا ظ

 . ًاهاخو.ةاجل دةيساشملا لقا ةيعم طال ةوناقلا ماسأ ا

 ةفاكلل حوتفم بايلا كاد نا ررثو ىنانرلا لضفلا بأي لكلا حق لب

 نم هيعشم ةفاك رذح لب كادب فتك لو 5 هلوسر هنسو هللا 5-7

 ماع انأ لاق نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . دارفالارئاسل سبل ًاقح
 ىلع فاخا ام وجا »'*:مالتسلاو :ةالبصلا هياع ناقو.“# .. لهاج اووف

 قا: عدي ليوا هلشاوم رع مسجل انمار ال

 04 هربع اهيل سال ادن

 هامع ربع بتانلا مو ءرملا نع ىلا ف هنأ هعمل مالسالا 34

 ىلا باستنالا هيدحي الف هسفن تامستكم ريغ باذعلا ةلئاغ نم هد نلو

 ناسنالل سيل نأو » : ىلاعت هللا لاق . مخف بأ ىلا ءازتعالا وا مظع
 ناسنأ الف 2:5 هناش لس :لاقاو » .*”ىندب ىف رديت لو سا |

 : 2 هيلع هللا ىلص دوج ولا ديس لاقو كد نولءاسني 7 ديمو مل

 صاوالا تدرو اذه « . يككمع مكلو يلمع ىل نا . ًائيش هللا نه مكنع

 نم وسع علما ةفلكلاو ءاولبنلا لفتحارفالا اتا للا ةييهول هنأ
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 ةالصلا هيلع لاق . اهبف ريبك ريك | هب تفلك اب ةمانالا ةعمخا ءاضعا

 « . هتعر نع لوؤسم عار لكو عار م ك» : مالسلاو

 ةلرمشن نسف رسالا هدم نيبلكأ زق تعفر دعاوقلا هذه

 017 لآ ىضاابنإن اهملعلا اهرغ َءَواَجانا دقتلا :نع اهب تمبسو جا

 اهأثم سفن اهنع ىننت نل هناو تبسك امع ةلوؤسملاو :تنج امع اهدحو

 ..تمسو تلع اههم

 00001 اكو اجا ولأ طياوزا سانت تانماسالا هذحنه: لع

 ةاياق ةفئاط ىلا ندوقم سانلا نم مظعالا داوسلا نوكي الو ةاواسملا

 لع 3 . نوديري ثيح ىلا مهءعوهجوبو نوؤاشي فنك م هن و زيسلإ مهم

 ىه ةاواسملا ؟ ةاواسملا تان ام يردنا . ةاواسملا دوست دعاوقلا هذه

 نبي ةيرملاو ةلادعال ديؤم مظعاو تاجاولاو قوقحلا ةفرعا ىلوأ ادبم

 نيبو ةقحلا ةلادعلا نيب ريك الا قورافلا ىه ةاواسملا . دارفالا رئاس

 : نويلبان لاق ١ اهنابج مد صو مثالا ماظع رْخ ىلا .ةمعولا ةلادعلا

 « .دارفالا نيبوا بوعشلانيب تناك ءاوس ةلادع لك عوني ىه ةاواسملا »

 ناسنالا ىنل ةيعيطلا ةاواسملا» : (هيسردنوك ) فودلنفلا لاقو

 قالخالا لكح ساسا يهو مهقوتحب مهفرعا ىلوالا ةدعاقلا يه

 « . ةدملا

 عتمت ىتلا ةاواسملا نا تبنت ىتح اذه انلاقم متم نأ دون ال نحو

 تاروثلا تبن يه لب دبعلا ةميدقب تسيل نآلا ةندمتملا بوبشلا اهب
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 : (كّنرف) فوسلنفلا لاق :ىلاملا:نرقلإ رجا وان: كليم ىلا ةيوشللل

 ابنوروا ما.نطنب دنع ناوق_ يت الم علل ىالةيندي نار افل ١

 انل قمح ام: نحيوترج . اضيودبا يع ىشمالا مالا ليفي راعتالا نانا

 الو يدتبل انكامو !!نهطااناده يذلا هلل دعا زق: ىلاعت ةلوق وتل نا

 « . هللا اناده نا

0-5000 

 ,!ةدقلا توق زيبرا ان اها طعام لاه نايسالا ليفي تل

 دوأ مهي ام لمع ىلع ًاعوبطم ناويحلا قلخ اك قلخي مل ناسنالا نا انلق

 حينم هنا الا . هاب سما همزاتسي امب ىلع لك نع ادرحم قلخ لب ةتاتح

 تاماولعملا دايت ىمتو تت ولام كل ققلا ةوقلا تلاها: فوم 5

 ةقلطما ةسسننالا مرر اضاراوم همك ووسط قوتنا كه نال

 رات نتن .ئركتفلا ةسمحطلا هده نم كارا # ةيتاةللا ا

 اهماع رظيست نع ىلاعت هللا اهملعي ةمكمل :ىرذالا ةميظعلا صئاصخلا

 اه موسارملا امموناق ك0 لع اهفيظو ةيداا ام ل اهعنعو

 < مدقلا نه
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 مهصبرت نمرثكا ناسنالا بهاومل ىناسنالا عونلا والذم صبرتي مل

 هدمت نم درج ول يذلا داخلا حالسلا اهنا مهملعل ىربكلا ةبهوملا هذط

 ركنا اودد_كف مالحالا تاملظ الو ماهوالا شويح هماهأ فش مل

 نأب او-زبص ىتح اهصئاضخ مظعا نم ةيلاسنالا مرح ًاديدشت اهلع

 نم ةملظ ىف سانلا عقوف . داحلالا ىلا يضغي نولوّمبام مهف ىف هلامعتسا

 لجخ وهو اهب خيراتلا انئدحي ةيشحولا نم ةلاح ىلا مهب تضفأ ةلاهجلا

 هيف تناك يذلا نيحلا ىف مثالا لاح اذه ناك . هسما ىلع من هسفن نم

 دم هناينا متاخ ىلع ميلعلا مكحلا املي لقعلا ةير>و ةَتْحا ةيندملا لوصا

 هوحوىف نوحيصي. مثالا ىلع نورطيسملا ناك امد ٠ لسو هياع هللا لص

 ناف « ةريصللا نيع اوسمطا : لقعلا رون اوئفطا » : نيلئاق مهاياعر

 ندلا » : هءامحاو هيعبتمل لومي قحلا لوسر ناك « . لقعلا يفاني ندلا

 نولاغلا ةداقلا كئلوا ناك اهنبو « . هل لقع ال نمل نيد الو لقعلا وه

 ا” ال الملا كرب اتا اهيا اوسآوت »ا: مهيرووقمل نولوي

 هللا ىلص ةقحلا ةيندملا بحاص ناك« . مكلا هطخسس بلجيو مكيلع مكبر

 اوصاوتو مكبر نع واقعا سان اهي 0 : هباحنال لوقي سو هيا
 « .مكبر دنعكدج هنا اوملعاو هنع متين امو هب مترما ام اوف رعت لقعلإ
 /, كدطأ آلا

 نك قاثوا نم صلخمو هتيرج لقعلا لان ةييحلالا دعاوقلا هذهب

 يهو ناسنالل قيقحلا .دشرملا وه راصو اهدافصا ىف رثعتيو ابف فس
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 دارفال ربك الا زيمملا وه راض ام نايدلا كلملا اهلخال هقلخ لا ةفظولا

 ةيرهاظلا ةدابعلا اهف زيمملا ناكنأ دعب ةيلضفالا ىف ىتانالا عونلا

 مالسا مكبجمي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ةيلضعلا ىوقتلاو

 « . هلقع هدقع اذ ام اورظنم ىح لحر

 وه نوكي اب ةيوضعلا هلاعفاو ةيرهاظلا هتدابع ناسنالا دش اذ ام

 ىفرومالا عضي . طيرفتلاو طارفالا عاونا لكل ةضرع هلقع فعض

 احا ةفيظو ءاداب فلك ناف اهنازيم ريغب املا نزيو « اهعضاوم ريغ

 قرأ تنل لوقا الدم رظلا هنا اهامعأ لخأو اطامعتسا

 كابو “ملمع هئاؤج اوأزاص ' ىتوقتلاو ؛ الصلاة عني نما 117

 هللا ىلد ينلا دنع لجو ىلع موق نجا طوع فعض ضح؟ مهطو

 كرم !* ةولاقف + قرار قع تفك >: نانف هولا سو هيلع

 قاد 5 قاقف' هلق نر اتاناو دا فاتصاو ناسا قادلا |

 ًادغ دابعلا عفتري امتاو . رجافلا رو نم رثكأ هلهجب بيصي قمحالا

 « . مهطوقع ردق ىلع مهبر نم ىنلزلا تاجردلا ىف

 نكلو . ةلقملا ةوقلل ةضالسالا ةيلفلا بش رتت رافت ا

 ةندمملا بوعثلا دنع للا ةوقلا هذه زيرحب هجن تأ |

 لكب مهعتمت هتحتن تناك ؟ اهلييسيف ةصيخر سفنالا عيب اهولان ام دعب

 هتحبتن تناك . مهتكوش ةوقو مهلوص ةدشو مهتنندم ةمظع نم هارث ام

 هارث امم ةيداملا ةهافرلا جهانمو ةيويندلا ةداعسلا قرط ىلا مهءادتها
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 011 ضرع نودي انحم اذا » : ( سورال) لاق . مهنع هب عمسأو
 نم قالخالاو يركفلاو يداملا ملاعلا يف لبصح يذلا يقرلا بيس نع
 لقعلا صلخم الا هارت الف هذه انمايا ىلا ةيرمشبلا ت انعلا ةيلوفط ذنم
 م قح ثحبملا اذه باب ل افَس 10 نحنو ؛ « . هلع طغضلا ن
 م هناو انع دهعلا ديب سبل ةيلقملا ةوقلا هذه ريرحم ن ١ ءىراقلل
 2 نم 162 : (سورال) لاق .٠ ديدش دالحو ديد ليج لعن الا لصح

 ظوظحم تادلاجملا ترمتسا ةيواسن رفلا ةروثلا ةياغل حالسالا نمز
 لجالو . مدقلا نم هيلع نيطغاضلا نيبو لقعلا يررحت نيب هغلت#
 لئقتسملل ةديدج ةطخ ممرو ىضاملا ريطاسا نع :ىلكلا ضارعالا
 از ةيييحلا ناكرإ نم مدن اعمر ف: ةيواسن رفلا ةروثلا تذخا
 دبا ».: لوقنف ن اما ا اينالافشا مهأ نم ةديدخلا ةاشنلا ميلعت
 ا نا ال يدتهل انك امو اذهل اناده يذلا هلل

 ب

 00 دنا ن1

 هنو . ةيمسألا ةئيطلا ىلا ءاذغلا ةبسنك ةيلقعلا ةوقلا ىلا معلا ةبسن
 ةيلقملا ةوقلا كلذك ةيضرالا داوملا عاونا هلسيثمب ديزبو و وي مسجلا نا
 ةاعلا هذط . ةجراخلا تامولعملاو ةيملعلا تايرظنلا ليثعب قترو 55



 ”/ ياك يلج
 هيحعو هب ديدتتلاو ملعلا ىلع رينشتلا ىف, ىلاحسنالا عونلا والدم ذخا

 . هصوخح دصق وأ هلوح ماحم نا حصي ال ىذلا سجرلا هنأ اويكو

 ةرحشلا وه ملعلا نا نوربتعيف مه اما » : هفراعم ة راد يف سوراللاف

 عنم ايدصت ملعلا اودصت مهما هن « مهل , اهرامات لَمَش لا ةيوعلملا

 ةفسلف نوف رحب اودخاو . ةمسر لع جورعلاو انحا وذ نع سانا

 .هتاور نه فنايو هتيؤر نم لقعلا قرغي هوشم لكيه الإ

 رقتفي ال: ىذلا زنكلاو هعم لهج ال يذلا ملعلا مهيدل نا اومعز
 0 1في تك د جراخلا ند 0 أم لك نا 0 . هعمج نم

 ىصقاب هيلع مكملاب نوعرسف قيدنز الا هب لوي الو قيقحتلا قاطن

 روبصلاعزبو 0 عدد امن ةيمسحلا ةيوقعلا ن 4 لةعلاهروصتي ام

 ىف نوعي مهنا ةمهب ءاكجلا نم ًاميظع اددع ةقيرطلا هذهب ١ اوتاماف
 . ربعلا ري ملعلا خيرات علاطي نمو ملعلا داوم ةدايز

 تماقأ نا الا لعفت ملو ملعلا ةفطاع تنكس ةينوريبا لئاسولا هذهب
 ةلاهمللاةدايس ىه ةقطانلا ةححلا كلت تناكو ةيويخا سيماونلاناسلب ةحللا
 كاجتحرلا تدلغت كعب َّى ليطابالاو ماهوالا ىا قى وسأ : جاورو ليلاضالاو

 مهويلسف ءافوصلا ىلع ءايوق الا ادعو ةنايفكال فاطاوعلا ىلع ةيميملا

 لاوحبأ ىلع نيدئاس جرملاو جرطا مادوةعيبطلاقوقحو ةايحلا ايان لك
 رود ءاش . عزنم سوقلا يف قي لو ىبزل ١ ١! لب سلا خاب ىتح ةساسنالا

(0) 
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 هستقبر ن. ملعلا ريرحتل ًايلط ةيومدلا تالتاقملاو ةيلخادلا تاروثلا

 . نامزلا كلذ خيراتب ”ملأ نم هملعي امم ناك ام ناكو ةيمنهملا

 نم لزنت ةيطالا قئاقحلا تناك اهنب ةبطاق مثالا لاح ناك اذكه

 لوصأأ هيلع ىلمتو ملسو هيلع هللا لص الملا ديس ىلع ىلغلا تاومسلا

 ةيمالسالا ةنايدلا تءاج . ةيدوبعلا دويق نم قلطملا ملعلاو ةيقيقحلا ةيندملا

 ناشلا ملظلا نو هنأ ةررقم ء فراعملا لالغا ةلاح « ملعلا دافصا ةكاف

 ةالسبصلا هيلع لاقف دحب هديدحم وأ ديقب ملعلا دبيقت نيهملا فاستعالاو

 هتلزنم ريغ ىف هعضوو هقح هس دقف ةباغ ملعلل نا لاق نم » : مالسلاو

 « اليلق الا ملعلا نم موا امو لوي ثيح اهب هللا هعضو ىتلا

 مهف ناب ميركلا هنأ رق يف ملعلا مكحلا ناسل نع مالسالا حرص

 ركفلا ةرانإب الا آتي ال هناننأ ةوفص ىلع لزمملا همالكيف قلاخلا ةمكح

 لاثمالا كلو » : ىلاعتلاقف تالوقعملا هئادبب رظنلا<وقثو مولعلا راونأب

 رذنا لب اذهب فتك« ملو « .نوملاعلا الا اهلقعي امو سانلل اهيرضن

 هني, ممولق ىلع عبطلابو .بلقنملا ءوسإ ملعلا بلط نع نيللساكتملا
 نيذلا نلوقيل ةياب مهينأ نئلو » : ىلاعت لاقف باذعلا ءوس ىلا مهيدؤي
 نيذلا بولق ىلع هللا عبطي كلذك . نولطبم الا مث نا اورفحح

 «. نوملعي ال
 ماواعلا باوبأ كوقتعلل مالسالا حتف تانيبلا تايآلا هذه لب

 نء وه اهباستكا يف يمسلاو ابلط نا مهارأو ةقحلا فراعملاو ةقداصلا
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 لضفأ :٠ مالتلاو ةالضلا هلع لاقف هناش لح قلاخلاهب دضام مظعأ

 ىف لحرلا رظن » : مالسلاو ةالصلا هلع لاقو «. ماعلا بلط ةداعلا

 « . ةنس نيتس ةدابع نَم هل ريخ ةعاس ملعلا

 ينب ن٠ ةفئاط دنع الو نادلبلا نم دلب ىف ماعلا مالسالا رصحم مل

 لان فد و ناو تنل بص هدراوش دايس ارضا لل 0

 ةالصلا هيلع لاقو « نيصلاب ولو ملعلا بلطا » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ماسملل سيلف « اهدجو ىتأ اهذخأي نمؤملا ةلاض ةمكحلا » : مالسلاو

 وا اداقيفا فل ايزو ع تردس انو تم اع و

 عفر ام امنوكو ةمكح اهنوك اهذخال اتعاب همك لب .اناوس 0

 » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هتلاهج نم ل ليزاو كلين ناش

 « نو قناع يأ نع كرش كلا

 عز عداوص تايآ رن ةيورو ربدتب مكحلا نآرقلا :يآ للا

 . مكحلا قطاون نع ءاضغالا نع هعدرتو ماعلا نع ةلفغلا نع ناسنالا

 اذام اورظنا » : مه ًالئاق ةمحرلا ناسلب هدابع ىداني ىلعالا رابجلا رت

 ركقلا لجأ رسل ناشنلا ىف نيزيمتفملا تكروب م: [ضراللو تب

 ء مهو ابلع نورك ضرالاو تاومسلا ىف ةيآ نم نياكو » هلوقب

 ناوك الا عئادب ربدن نع هع نومعي نيدلا ردشيو « . نوضرعم

 0 يعاعتم ىف ناكنمو » : ىىلاعتهلوقب ناف رعلاايا زمل ةثعابلا

 لإ :ًاريضب تنك دقو ىنعأ ىنرتتح جسر لاق« هايس لشاب لا
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 6. ين مؤيلا ثيذكو اهتشنف انتايآ كتنا'كلذك

 نول والا |لصو - لبف .مالسالا يف ملعلا ةيرح نأش وه اذه

 ار لآ بر اهل رثك ؟ىلا هفاقم زاك 1و هنأ ءالعا ىلا نورحآلاو
 ةماعلا ةييرحلا هده لهو ؟ ناسنالا نع الضف دامللا ثعبن ىتلا تايآلا
 دلحأأ (وانرب ) و.سملا لاق . الك ؟ رصعلا اذه ءانبا نع دهعلا ةديعب
 مل ملعلا نا : نيبوامكلا امئاملع ريك او نيقباسلا اسن رف ةيحراخ راظن

 هلل دبا * : ًاماع نيمو نيام ذنم نم الا ةيرح لاون ىلا لضوتن
 هن لا اناره نأ الاؤلا عدل انك اأو اذهل اناذَع ”ئدذلا

 _- ناحل را راكم بى ايل

 ”0 الا ةلللاو محلا تاحاولا

 ىلا ةيرحلا نم :عاونأ ةثالثلا ىلع زاخيالا هحوب مالكلا انممتأ دق
 ةسحلا ةلدالا انقأو ندمنملا ملاعلا يف لص>ح يذلا ىقرلا لك اهملع ىندا

 واونأ نم ًاعامش الا تسل ةندفملا:ةيساتسالا دعاوقلا كلث لكنا :ىلغ
 كلت جئاتن يه ىرخأ ةيوناث ذعاوق كانه نكلو . ةيمالسالا ةنايدلا
 لكل ىو َىَح زاحنألا هحوب اهمع ماك نا اندلع تح ةسسيرلا دعاوتلا



 07١ ةيصخيشلا تاجاولا

 004 كابكعلاف انطرو اف 21, ىلاعت هل وق ريسشت لقعلا و ا هديك نم

 :: لل هللاو لوقف ٠ ءىش

 امهضعب نع نيزيمتم نيرهو> نه ناوكم هناب .رعشي ناسنا لك

 اممتعيبط رياغت ىلع امهضعب عم نادحتم امهناو . حورلاو مسجلا امه

 اعون ناك ولو رخآلا رثأت اذا اهدحا رثأتي اهب ةقيرطب ًابيرغ ًاداختا

 ىردتحا ةيررظنلا اءنه ىلع ءانبو ناد نايم نيكل 00

 نيرهوجلا نيذه ظفح يه ةانمتملا ةداعسلا طانم نا ىلا يناسنالا عونلا

 , بزال ةبرض امهنلكب ءانتعالا راضفة امهش اظوب لت ام اميرتي نأ نم

 ايندلا هذه ىف :اهب عمم نا ناسنالل نكي ىتلا ةداعسلا » : كول لاق

 اه ناتمعنلا ناناه . 0 6 اي ع نينا نيرصأ مزلتسن

 ىف قي مل هدنع انرفوت نه نا َلاَغ نا نكعاو .ىروتشالا منا 6

 دعسا نوكي نا روصتي الف اهادحا ن٠ مرح نمو . اهريغل ةجاح هسفن

 لوالاطتيبسلا اممحال رج[ ايار سيسي ناكل زهبم السلا

 هرنع ىدتيي ال ملس لقعل اكلام نوكي ال ىذلاف . ءاقشلاو ةداعسلل

 نا عيطتساإ : نيرص همسد تيك ال ىذلاو ٠ نينلا ةداعسلا قيررطل

 «. ةمهم تاوطخ قبرظلا كلذ ىن وطحن



 سفنلا بلاطم 0

 تلاطملا نم نيعون نيب عزانتم ناسنالا نا لوقت اذه ررقت اذا

 اهجوتنتا ةيدام ىلاطمو ةسفنلا هتداعس اهمزاتست ةيحور بلاطم اهو

 اهب دصشإ اال دعاوق عومج ىف ةسسفنلا بلاطملا امأ . ةمسلا هنداعس

 ىقلا اهفاظو ةيدأتل ةملاض  اهلعجو ةيرشبلا سفنلا ةح ىلع لوصملا الا

 ةحص الا اهب داري ال دعاوق عومج ىه ةيم_1لا بلاطملا نا م اط تقل

 نإ لوقت! انندلا ةانلا# فهمت ةبولطملا هتفيظو ةيدات "نم هتكعو ناهْلا
 93 مسيطاو سسفنلا ةلاح حالصا ىه ةائمتملا ةيئانالا ةداعسلا نا كاردا

 اهنف ,ىرتمي ال ىلا هئادبلا نم نآلا تراص امهلاطم نيب ةبسنلا ظفحو

 سانلا ناك مايا اهريرش ىلا مالسالا ميس دقو عمج | ماعلا ءاملع دنع

 طارفالا 5 ةيلكلا ةداهزلابو لاخلا ا 6 هدايا نع نوح

 ضعبب كلذ ىلع ماكتنلو . ةيركف ةيزم لك حارطاو ةيندبلا ذالملا ىف
 : لوقف لمصش

0 

 باحعلا بحعلا ري قاخا لاوحا ىف ةريصبلا نيعب ربدتي نم نا
 اظدرفم كاذو الدعم اذه ىريف مهدادعتسا تلاحم مه رلعف نياست ىف

 نونيابتممهلكو اهقلاخ الا اهصخم ال تاجرد ءالؤه نيبو اط”رفم كلذو

 قئفوتلا نكمي ال قح تاكلملا ىف نوفلاختم تاداقتعالاو لامعالا ىف



 0/0 سفنلا بلاطم

 ديدشلا فلاختتلا اذه .ئرت اي اذامل . ةيناسنالا ىف مهك ارتشاو ةيعونلا

 كانه نا ىلع ًاسوسحم اليلد اذه سيلأ ؟ ىناسنالا عونلا دارفا نيب

 اهروص ند هووشنف ةيريشلا سوفنلا ىرتعل دق اضاع انفي

 اهروص نم هوشنف ماسحالا بات ا نسا رعبا ضارمالاك ةيوندملا

 هيغ نع عدترا ًايوغو هوط نع علقا ًايهال نا تيأر اذا مث ؟ ةيدامل

 ضار قاب لعرريشاو !نلو انهت: نشيلا» ةيحردول هلك

 قوكتب علا خا من ؟ قيقحلا اهجالع تفداص اذا اهليارت دق سوفنلا

 ندم ناو فييلاق دلك قلئاتشالا ةبنتس لفظ اهيل ا

 اهو نيكس دهب هيلاع تح لع تدع اهتاشنل وال 0

 انف تاهخ ةكاجرلا اقبالا ةجسنرا تك رب نا ليمن يل ا

 ادع ىلعو ..ةيبيملا فقاؤللا هيقوحو هتباشلا دراما ايخاض درو 00

 مسجلا لاح لثم ةلاعملاو ضرملل اطوبق ةيثيح نم سفنلا لاح نوكيف

 . ىداملا مسجال ةبسنلاب اطاثمال ةثيابم
 نم اهظفحو سوفنلا ةيبرت ةيفك ىلع ملكتلا انياع لهس نآلا

 ىلا لينيبلا : وهي ان: اهتفيطو ةيداتةلئاي المس هز 1 ا

 نيادآرزم اهرييطت 1(الوا) ةناوما”ةمبرابتالا للا ا 0
 اهدي و مت .( الا ) .ةحخيصلا: تامؤلغملاب :اهنيانبت«( ًانئاث ):: ماهوألا



 ماهوألا نم سفنلا ريهطت /

 هده نم لكل درفنلو . اهداقتعا حي يح دي (ًاعبار) . اياحسلا مراكم 0

 النابت ]بل يمتع وعط ةسوألا ومالا

 نيو سفنلا ةحص ظظفح دعاوق نيب ةمان ةهباشملا نا قياسلا ىف انلق

 00 احم سااكوأ :ناةلوق ن:آلاوءات نامل. ةح:لفج دعاوق

 رااقألا راضوأ نم. ًائاد ةرييطت نه ةلمسملا ةتيح فحل ناسنالا هي

 كلذ لمعا ول هناو ةيوكلا هفاظو  ةيدات ءاننأ ىف هيرتست ًاتفت ال ىلا

 ًاحيردت هكاجناو همسج ىلع ضرملا ءورط ىلا مالا هب ىضفا ريبطتلا
 اخر ولبن ةطرمأا :رهتتي د نوخا هادو

 يع ةبذاكلا ل اطابالاو ةدسافاا ماهوالا نأ لوشن اذه ركرَش اذا

 اهملازاب ماههالا بحق مسجلا ىلا ةبسالاب راذقالا لثم سفنلا ىلا ةسسنلاب

 ةملاص ريغ اهلعجمو اهضرمتف سفنلا ىلع مارتن نا لبق ةلاعفلا لئاسولاب

 اهعئمتف ىسفنلا لن انق ةدحاو ةفار> نادهوش دقف._ . اهفيظو ةهيدانل

 ىلا ىدؤي ايازملا هذه نم اهنامرحو ٠ ىرقبا رم ايازع « ': معلا قم

 دقحلاو نيلا لثب اهنِع ربعي ضارما ىف عقتف اهمزاول نم اهنامرح
 ىسلل مهاقوا لك قالجالا ةفسالف حضي. ىلا ضانمالا يو ضغبلاو



 ١و ماهوألا نم سفنلا ريهطت

 كارشا ىف عوقولا نم ةفاكلا نورذحمي مهارتل كنا تح 'ملازا ىف

 ناك ةيلاخلا نورقلا ىف ملاعلا ىلع ًارط ىذلا دابسفلا لكن أ مط نينهربم

 . ليلد و ناهرب

 عوفولا نم 0 دعاوقلا 220 زنزقت 01 مالسالا مويس

 نقملابئزدب هلا للاقلا سرر ا وك انوا لضواو نراطالا

 هسه لم اع ناسف هللا 2 5 فقس ناس لل نأ 00

 لاقف ناهربلا امخص, ملو ليلدلا اهوقي مل ىتلا ليطابالا نم:هداقتءا

 لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نا مع هب كل سيل ام هروب ا

 مهطالش قا انارأو  نيلاظلا لاحاا يد الوم ها للا

 نم هلعا مث اع مولع مكححو ماهوالاو نونظلل مهعابأ ةحش اذه

 .ىنغيال نظلا نا انظ الا مهرتكأ عبتي امو » : ىلاعت لاقف بلقنملا ءوس

 5 نولعشي اب ملع هللا نا كش قحلا ند

 لهم همه



02 

 ريهطت بجي اك ماهوالا نم سفنلا ربطت بجي هلا قيس امف انلق

 ١ ول ىلا 0 < دال ريلعنل نا لوقت 6 ا ل

 اذِيهو اهسواسو راذقا نهم اهصلخيو اهماهوا نم اهربطي رهطم ىلا

 ' هيلع لدتسملا ةبرحتلاب :تيثملا معلا وه بيراكملا نم ىلاخلا روطملا

 نرقلا ىف ًاشئاع ناكىذلا فوسليفلا ( تراكيد ) وه ندمتلا ملاعلا ىف

 لئاسملا صيخحم ىف هيه دع لمعلا ىردح نيحلا كلذ ندهو ريضع عباسلا

 ْن الا ىلا ةبملعلا

 ريهطت ةرورضل قا دعاوقلا ريرَقت ىلا ريشبلا ةفاك مالسالا قيس

 - هموزلب مكحملا ىلا قباسلا ناك ةمكحلاو لعلب اهيا سفنلا

 _بلط » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ًاعم ثانالاو روكذلا نيسنحلل

 : ماللسلاو ةالصلا هيلع لاقو « . ةماسمو ل. لك ىلع ةضيرف يلعلا

 « ٠ دحالا ىلا دهملا نم معلا بلطأ »

 هادس الا ملعلا ىلا ليطابالا هنم باسنت ًاباب مالسالا كرتي ملو اذه
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 ذهل كت يت يا دف ا 1١ يحيي يي 5” د



 ف للا سفنلا بيدهم

 ةقطانا ججحلا هيلع تماقو ليلدلا هاوق اذا الا ًاملع ءىشلا مسي ملو

 ال ام هللا ىلع نولوقتا اذهب ناطلس ن. مكدنع نا » : ىلاعت لاقف

 . نوماعت

 مهؤاوها 1 نسحم قلخلا نم ًاريثك ناب ميركلا نأ رقلا حرص

 ةهمسوو مهلت اخعىف طوقسلا نم رذح و مما 3 ةحاجل قئاقحلا سبات

 هلهأ مه امب اولماعيو ةاونلا ظفل اوظفلي نا بحي نيذلا :نودتعملا مهب

 مهئاوعاب قولضلا نسانلا نو. اريتكا ناو .هاذدا كاست ناحل

 وم نسانلا نءو 2 ىل اعت لاقو )» نيدتعملاب خا وطه كلب و نأ 5 ريغب

 : 0 : ةليغالو عا 2-0 38 رشم انناقكلب الو ىده الو ملح ريغب هللا 2 لداحن
 رشو ريصملا عودا مهرداف مهراكفا نوعماو مهءاوها نوعا نيدلا

 :ىلاعتلاقف مهاوسا نودملةم 3 مطوق مممع غي نا ناب رارقوداقنملا

 هه كفطقتو, تالا اواو اونا اذلا عزم اوما نربألا 101 ناو

 انغااو ا ريق اك, .مينع اربتف ركع انتل. نأ ولةوغتل ىتنلا لظويكلللا

 42 نابلا ند ني> راح مش امو مهاعتارسح مطامعا هللا م6 20011

 يجاصلا ثعبتو دقارلا ظقوتت ةحيص سانلا ىف مالسنالا ح

 ندفع الم لإ ل مع 5 نطاق تلم تيما وورش لا

 نؤشلاحالصنا مط الئاق ًاضيأ اينذلا ايلا لاوحا ىلع ىرست اهنكلو

 ةالصلا هيلع لاق . هب الا ىنأتي ال ةيويخلا لامعالا ماوقو ةيويندلا

 عفا هلابقا ةزرتستلا دار 1 مو لعلب هيلعف اسدلا دال » : مالسلاو



 غلاب سفنلا .بيذهت /
 ١ 1 1 « . ململاب هيلعف امم اهدارأ نمو

 ةةزطقم د |ئىنري ام 7 1 نلطأ ع نب 0 ع ىلا

 هنأ 3 ماللسلاو ةالصلا هع 5-0 2 100 1 ًاملاع اللا ال ال ام م 5

 عماسل وأ قطان : الا: رشدعلا ىف ني ال

 سا داحجلالا قوس هي 0204 نامز ىف أس هنأ ماللسالا انر دنس

 هللا ىلص لاقف د ةقيقح ع نيفقاولا ريغ ىلع قدن قتلا ةلدملا

 « . ماا هللا هايحأ نماالا

 ناو ناففتي ال .نادض مالسالاو لهجلا ن انل حرص مالسالا

 ةلاهجلاب ىضارلا ناو نافرعلا دايدزاب طبتم :نا رقلا مهف يف جردتلا

 ريهطت و هتءرب هنم دوصقملا هبر مالك, هلهح رارمتساب اهوا ن وكل

 ١ قابس هللا لاق 'نودضاحلا رده ال ام ةزالا :ءرهااذه قو هسفت

 ' اا لاقو ل١ نوكاعلا الا ايلقش امو قمانإ :اهرطتا لاثمألا _كيقوف

 2 . مملاب الا نا رقلا عفني لهو » : مالسلاو ةالصلا

 دقو هماع ثحلاو علا ماقمل مالاسالا فني رمش رادقم وه اذه

 هعمل ام: لك نما امل اضن يك او سفنلا ىلع ًاريئأت يشأ هنا: تيار
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 75 لاصتلا مراكب سفنلا بيدات
 4«. ادت هللا نم 1-92 نهو 2« : داوم ءارمصنو ةسدملا ةداق نم

 عيطتست الواط لعفتيوب اهم عشت الامأ نمت قل نافل 37 معي

 ظفط اهب هعانتما بجي تاحايتحا مسجلل دحوي م اهنع كاكفالا

 بحب امث ةيجراخلاو ةياخادلا تارئؤملا نه كلذ ريغو رحلاو دربلاو

 ودبل رعشنا عال 5 نه هّساقو 3 هنم هتحاح هباطنعا مامهالا

 ا الن 05 الو يل ل انوح 1 0: ناو ىو ءايشا 1 امحاح

 امايحم موش ام ذخا ىلا جايتحالا يف مسجلا نيبو اهننب قرف ال هنا الا

2 

 اهروص ىف ٌىفحح ذل 00 < ناو ضو بلاطمو لايهأ نسفيلل قب

 اهامم وهو الا كيحأو روح ىلع عارف امنا الا املاغأ 1 دبا الو

 فاختلا عيطتست الو ٍداؤف معد ىف هب رعشت لاك" اون ىلا ئرظفلا

 . ةرسحن توم نا الا هنع

 مْطَو يرمشبلا عونلا قالخا بيذهنب مدقلا نه ملاغلا ءالقع مها



 لانصتلا مزاكع -ةنفتلا تدان /

 لنآ اذا لكن .انناو اهداريا' نع ماقلا قيضي_ ليواقا كلذ .ىف

 ةمظعلا مثالا لاوحأ ىلا رظنلا تافلتساب الا اهتيحالص مدع ىلع ليلدلا
 اهللايما هاجناو اهنؤش يف ةرظن لقا نا من . ةيخيراتلا ةرهشلا تاذ

 ىف مظعألا سومانا ىلع اوفي مل اهتداق نا ىلع ةحيرص ةلالد انلدن

 ىو لب . لادتعالا “شومان ونغو. غابظلا بيدهَتو  تاساسحالا ةيبرت

 باكترا حاباو هتما ىلع ةرصاق قالخالا نساحم لعءج نم مهنم نا

 نإ ريكا ف حوشؤولا ةيانب رثأألا: اذه ىربو . اهاوش: دض لئاذرلا

 هي قلع. لعاانيدلو. اهزيغب لغ ئوق ناظلس انه ناك ىلا ملا

 قم ال م اذهو هوجولا نم هجوب اهضحد عاطتسي ال ةلدا ىوعدلا

 عطقب ونادجولا هل حانري الو داؤفلا هب نكس ال لاكلا قحىف طيرفت

 ىلاكلا اهضرمغ ىلا ريسلا عباتس نا عيطتست الف سوفنا| ىلع قيررطلا

 حبك يف طرفا نم منهو . هسسحتو هسملت ىلا ةقوسم ترطف ىذلا
 ةحردل اهتاساسحاو اطاما نم ريثك لتق موزل ررقو سفنلا امج
 . دودحم تقول الا اهامحم نع عئارذلا قيضت

 قبس ىذلا طيرفتلا مئات نع لقت ال هحناتت تناك طارفالا اذه

 '0 بكرا لضوقو اهماظن لخاو الا ةما دارفا ىلع رسي مف هركذ

 اذه. خيراوتلا تالوطم نم هملع بلطي ام ةيعامجالا نتفلا نم اهلا

 مهف تءاسا ىلا ممألا يف .ًالاغ فداصي سوفنلا ضيور: يف طارفالا

 كن ال من . ةيلصألا اهمعيرش ىف ررق يذلا دحلا دنع فش ملو اهد



 0 ىلكلا جورألاو هقلطملا ةداه زلا م ءاح نم نايدالا نم نأ

 ذدع نا ناندآلا هذه قحأ نع باع كلو .ةظرالا املا ل

 : اهعاو هيصم دعي هم لمعت نا ليحتسو دودع نهز ا تانايدلا

 طلال نيعا دضالا رشحت نأ كعأل ةسساس ل ١
 ةياغ املا ىعدنىتلا ةيناثلاةجردلاهذهو . اطوبقل ةيناسنالا ةعببطلا ءىبهب

 . لادتعالا ةطخ يه تاعزنلاو تاوهشلاديدحت ىف هيلا لوصولا نكمام

 <ىش لك ماوق هيلع ىتني ىذلا مظعالا سومانلا وه لادتغالا 5

 عيمج ىلا رظنا ؛ كلذ ىلع ًاناهرب 'ديرتا . ءىش لك نايك هب ظفحيو
 محم ريكا ىلا ةطيسبلا ةيداملا ةرذلا لوا نم ةيولعلاو ةلفسلا تاّماكلا

 ابك المو اهكأسم لادتعالا ناب ةقطان ةنسلأ اهلك اهرت كلفلا ةبق يف

 عيطتست الف ءىش لك ماظن وه لادتعالا من اهماظتناو اط امان ّنآو

 .لالتحالا: وزعت نا كنكع ال مهب الا ءاشالا نمل ا

 نا؛ىف ضرالا ءاملغ: ةفاك دنع نآلا بيزو قيال: هتادقتل آلآ: لأ

 ىلا هزو نتن لك معان نأ تحمل: ةدعاقلا ولاا ا

 .لاوحتا ((:شاورال )رك ذ ::ةشغاوا ةمشج ءاوش ةطاخ 1

 قانإل ةدعأالا ىف ىنلزلا تاحردلا لاون نا اومعز نيدبعتم نم ةشاط

 لا و اهلك نم انج امنحتو ةّسفنلا مهصئاصخ رئاس لتقب الا مط

 ,مهبلا بسنو رشبلا ةقاط اطامحا نع لكت ضيورتلا نم عاونأب مهتعيبط



 لاصخلا مراكب سفنلا غيير /

 نه برضض مهسم نم الاردصت الام ةشحولارومالاو عئاظفلا نم

 اوتيع نا نوديري نيذلا نؤدبعتملا ءالؤه » .: لاق مث ديدشلا نونجلا

 مهمنال : مهشينت ىتلا مهتاوهش اياحض ةقيقملا ىف اوراص مهلع ةعيبطلا ريثات

 اودارا ةلدتعملا اهدودحف اهلاطنم اهءاطعاب مهتاعزت ةلاح مظنت نع الدب

 « . اهتأش اًولصاتسي نا مهنوخي

 '"001 دؤفنلا تاوهشفف طارفالا ىف ملا ىئابن ناش اذه ناك

 مالدسالا روني قا ءامس تزفبسا قح اهحاح حبك ىف طيرفتلا وا

 ةددنم ىلاغت هللا يا تلزنف ماثل لك ةقحلا ةليضفلا احم نع فشكناو

 ةررةمنيدلا موبو اسدلاىفبلقنملا ءوسب معايا ةرذنم نيرصقملاو نيلاغلاب

 جذومم ىلع ةليضفلا دعاوق ةمعدم مقسم ساطسق ىلع لادتعالا لودا

 ظ . مكح

 لتق موزل ررش ملف ريبلا مكنحلا ةرظن سفنالا عزانم ىلا ترظن

 ىلا اهداشرإب ضيرملا بيبطلا جلاعي ثيح نم اهحلاع لب اهنم ةدحإو

 ئذفي طيررغتلا وا طارفالا ىلا هنع غيزلا نا اراو لادتعالا سومان
 000 ل( هاتبلعا . ةتقاع رست الو هتغم دبحم.ال ام_ىلا نابنالا
 انيذعيل .دوجولا ةحاب ىلا مدعلا ملاع نم انقل مل ىلاعت هللا نا ةعركلا

 ةرئادنع اهج رخو سفنالا تاساسحا تيم ىتلا ةقاشلا تادابعلا عاونأب

 غابنل ثفطاوعلا نم .هب سحم ام لك انيهوو انقاخ .لب ىئاسنالا لاوكلا

 ةحيحصلا:ةمكملا ئضتقم ىلع انريس ىنفنلا قزلا نم انل دعا ام هب



 / كاصخلإ راكم نيفتلا,يمدإت

 ال ةيلقلا وا ةيمسإلا.تاواسلا عارتا“ نم ميدان خا ام تك نلآ
 نم مكماع لعجيل هللا ديري ام » : ىللاعت لاق . ةحييتنلا كلت الا هب دصقي

 <: نط حش مكلعل مكيلع هتمعن ميلو كروطيل ديري نكلو جرح

 تفلكم ىلإ رومالا نم بدل نيدلا ىف ىلغلا ناب مالسالل ا"

 :مهقاط رودقم قوف مهامحمي نا نع هش هنا لب هدابع اهب ىباعت هللا

 راثآ نم هيلع خيراتلا انلدي الك لب « . اهعسو الا اسفن هللا فلكي ال »

 هدلع لاق . مهراكفا تاعرتخم نم.يه مهدابأو مالا كلها . ىذلا ولغلا

 مكلبق ناك نم كله اماف نيدلا ىف ولغلاو ؟ايا » : مالسلاو .ةالصلا

 ةدايعلا ىف كلاهنلا نا نظي. نمل مالسالا ىدصت ,« . نيدلا ىف ولغلاب

 نضالات الا :ةدش“ لع هنأش لح قلااخال نهربي ام اهف مسجلا ءانضاو

 ةياكبلا هتافص ريشي ىلاعت هللا بضورىلا نع تضفأ نال ل

 ممللع رجب هناف ىدس ًابهاذ هنوك نع الضف اذه مبكلاهت ناب معرذناو

 لبقي ل نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . هبضغو قلاخلا طخ

 « . ةفرع لابح لثم يذلا نم هيلع ناك هللا ةصخر

 هدام ىف ررقي مل . نيتايْللا سومانو نيتداعسلا نيد مالسالا

 ةيعامجالا ةايملا بنجم الو « انم سيلف لدن نم » : لتبتلا ىلا عاطقنالا

 .لامجالا راس نع عاطقنالاو .لابخلا ناعرىلا برهلاب ةيورْلا لئاسملاو

 يور ر.مالعلا فلما, ,بضحغ مزاتسي وب مالسالا ىفانس امم كلذ ل

 هلع هنأ لص هللا لوسر لل هي شن هق ديعتل ليلا ٠
(03) 



 انخلا راكع ضسفنلا تأت /

 00000 كم دحأ الو تنأ لمفت ال » : هل لاقف سو

 : ملط نيعبرأ هدحو د ةواغ نوما هل راع مالاسالا طاح لرب

 نسوفنلا ةمز أل كلام وه ىذلا نيدلا ىف لادتعالا ىفمالسالا نأش اذه

 لايما عم هنأش اذه نع فلتخي الو نيتايْلا ىتاهميعن ىلا اهداقو

 ةعزت'ةلاماب'الو ةفطاع لقب ماي ال هنا انررق دقف . اهلاطمو سفنلا

 1 اقينلاف . لقت رع الؤ طارفا الب ةغاوق ةلدتمم اًبلَج ق قي لن
 ىعور اذا الا مالالا ىف ةليضف دعي ال دومحلا قللا كلذ وهو

 هللا لاق . هيلع ناسنالا سساحي آمذ نوكي كلذ نودبو هنف لادتعالا

 3 زدماالو ندا و نيكسملاو هقح ىنرتلا اذ تاو » : ىلاعت

 « . ًاروفك هبرل ناطيشلا ناكو « نيطايشلا ناوذا اوناك 5 نا
 ا١ لل همت طلضلا لك ابظتست الو كقنع ىلا" ةلواغُم كدي لمح الت:

0 

 ئذلا دومحملا قلذلا كلذ وه عضاوتلا ؟ مضاوتلا ىف كلوق ام من
 انيح ذلأ ااحسلا “نم وهو دخلا فّرتشلا ماق. ىلا ًاوفع هبحاص عفر

 عضاوتملا ناك ول » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . اب قاخلا ىلع مالسالا

 هنلع هللا لكتض ىنلا نكلو « . هعفرت ًاحير هيلا هللا" ثعبل رثب عاق ىف

 000 0 يكل يك دوامملباالا زف ويتم نع كافكا ل مو
 - 4 ووخا

 نيب ةثرفالا ّ انبديو 00 ةلذملا ضيضح ىلا 0 راغصلاو



 / لاصحلا مراكي قنفتلا سيدات

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ًاظعاو هلاقع وه اك اينمهلاثع لجرلا نوكي

 ال:نم سحاضت ال »مسار كن الو هل ابجوتا ال كلنا ويحاوتاأل ىلع

 قم نم نيمضا وتلا )مج أر اذا ع هل. نعرتمم لثك لضفلا 507

 اها لع اع ربكحلا * مملع اوربكق نيربكحلا مار اذاو مط اوعضاوتف

 2. اهقرديح 8

 اقيرلاكو قالخالا مراكم رده انمياعتا عم مالسالا ىرت اذكهو

 ةمكيمللا ايطغتو ةققللا مدا ابر نع رحنالا الا فانك ع لا

 نايح غيوم «طفلش. ا رع الؤوولكو د [ناكي ناينإلا 0

 نم لظعو !ةيغاتجالا ةايرطا ناله قات ىذلإءرفاإلا يعي يلو

 . ديف انك

 اياحعسلا ق تطرفا 23 ىف ةاغطلا ناش ا ام كساب ىل لق َ

 خنق ليست ةلظقفأ ىلإ لاو .ةليسلااهه ودع نعاس اا

 اناع اهنا ةليؤو لك داو ا وفعرقع رجب سرس وكدا[ ا

 ؟ةئيامطلاو نمالا تامنع مطالخ او مهمغب ىف نيغابلا ىدامت ةجيتنلا نوكت

 ناذلالانا الا اهو. بد لاو: بيذبتلا :نم. ينامرج ةجيتنلا: نكت امأ

 ةالسصلا هيلع لاق . ةغداصلا ماكحالاو ةعدارلا تابوقعلاب الا نام. ال

 اورطمت نا نمر ضرالا ىف هللا دودخ نم دجن ةماقا.» : ماللسلاو

 : امه لامير

 ًافيزد ايفنيا سرا انزع اذه اتانك نيس نوب عرسال للا



 لاصتللا مراكع سفنلا بيدات /

 اهيداوع لمحت ىلع ًادلجو امف وضع لك نم ةظّقب مزاتست ىهو ًايحطس

 اهالصي ىلا ناوعلا برخلا ىه لب . امعاود تالكشم لح ىلع ةنطفو

 نلاطملا اهتلعا برح . هنابح ةناه“ مون ىلا هدالم مونت نم ناسنالا

 انين صانن/ال بر> : ةيودلا تارورضلا اهنشو ةسفنلاو ةمسحلا

 بشي نأ هللا نذا برح . لاملا راد ىف ءالعلا مموتو لالا دارأ نا

 ىلع اهضحنو اهايافخ راهظا ىلا سوفنلا ثعبتل اهريعس ججاتيو اهيط

 10 لا نع انتا ناتنآلا'نوكم هلكت“ اهاياختسو ابضئاضخ لامعتسا

 «.نوءجرت انيلاو ةنتف ريخخلاو رششلاب كولسو» : هلاوحا تاج نع الاَص

 ناكاذا اهف بدالا لاح نوكي فيك كيباب ىل لق : ةلئاعلا يه اه

 ةئلس لك نع زواحت هلعجي ًاطارفأ قالخالا مراكم ىف ًاطرفم اهوبا

 يطاحل وْ سدلأ ؟ مهم لصحي ٍبنَذ لكن ع وفعيو هلافطا نم ردصت
 ىلا ةعزاولا ىوقلا مارتخا مدكلع هؤعا يتاطنو :يلا:ق* دال لا

 كشال ؟ ةانللا فيلاكت مهلع الار نونوكي موي مهماما امتوفداصيس

 نوكيو لطخلا اهنأشو للخلا اهاح نوكي اذه لثم باب تئزر ةلئاع نا
 :الافتكالا ةلطخت ىلا هنت نوم امر لدعلا ةعيرش زظن يف بالا كلذ

 ظ ميرزا حصأ ةيعحلا ىف وهف ةلئاغلا يف اذه حص نا

 نآماالا ىف طبزفتلا:ءاقشنم ةنناسنالا سوُفنلا ذقناف مالسالا ءاح

 دوحولا ةنس متالت ةلدّتعم ةطخ رشبال طخو اهف طارفالاو ةيسفنلا



 /مم/ داقتعالا ححصت

 « . ًاديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش
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 راضوا نم سفنلا ريهطت موزل ىلع ةقباسلا ان وصف ىف انملكت لق
 اهتم "رس اط انهنكتساو ٠ حيحصلا ملعلا وهو اط متالملا ربطملاب اهماهوا
 ةفرعمن آلا انيلع قبو . اطايما رئاسب اهعاتما ىف لادتعالا نوناق وهو
 سانلا نم ًاضعب اننيغا ماما ىرت انا : لوقنق اهنانئمطاو اهمداعس ةيهام
 فراعملاو مولعلا عاوناب اوبذهو ةميسج ةورو ةميظع ةحص اوقزر دق
 ةحارلاب نورعشي نوداكي ال ةريخلا وديدش رجضلا و ردك م يبكللو
 نوم ا اير كارول اواو انآ ةذللك ىف مط ناك ةذيع نوذتاي الو
 .اهجوم نوفرعي الو اميس نوملعي الذ مهرودص ىلع تنازادِف يا

 كلذلف قيحرلا نم 2 مع مط وقع لاوز,. الا مولي نول باك
 . دخولا هؤاودهنال هنادقفل قرحتلاىريثك هب فلكلا ىديدش مهارب

 ةوزلا كلو ةيمسملا ةحصلا هذه عم رجضلاو قرالا اذه رس ام
 ؟ةلاسنالا ةداعسلا رادم ( لاَع م) امهملع ناذللا نارمالا امه و ةيلاملا



 معلا عاوتأب مهبذه#ت عم ةيريمضلا زل لاو ةسادجولا ةريخلا هذه ام

 ايان, اللا و .نئاوسوأ| تافن: ومب نساثال ىاشلا نومعزي اك وهو

 ةملع ناسنالا ىلع باغ نا امرمال ةقنان سفالا نا ىلع ىرسلا رحضلا

 ةرفو الو ندلا ةمص وه نسل نمالا كلذ ناو ؟ هرأ هيلع هلد دقق

 عاما الو فونصلا لكأ الو روصقلا ىنكس الو نينبلا ةزثكالو لامل

 ازال ةاللا ةذطاادسال را مآ وه لب «دفلا ةلزاتم الون ناذسلا

 ىذلا ىعاسلا ىمالا اذه وهام ! ءانف الا هيناجب ناوكالا الو ءاه الا هل

 و كركم ادب كحاهو تكسو. تنامطا سفنلا هيلع تاصح ول

 600 121 ص

 0 ا الو ادهعلا ماتج الامانه" ةقرط خرق رتقنلا كنحمل

 101 ضرألا ءانح ءانكلا نم ةىت“ ىلا نناعا ىككءاشملا ةذاقلا '

 الف. ةظح ةيئازون ةعيبط نم يه لب  ةرييك تناك امهم اهذالع مهن

 ا قل ةيعكللا ةسرالا ءاشالا تاملظ اهلع خي راونل الا قنأت

 ' 11! نيقتلا“: ةقيرشلا اه راظتخ لع ”لطتو ةفششملا ندقلا يضخ

 ةهومملا اهذالب ىضرت نا نم ريكاو ةينامسجلا تايهتشملاب عنقت نا
 هرس حانريل لاخلا ةعافرو للملا عمج هسفن ناسنالا طلاغ امه . ةئئافلا

 يدتتمل ةخحلا دس ةجحللا هيلع مقت اتفت ال سفنلا ناف هبارطضا نكسيو

 اقل لاتاو هس ةقيقح هظكاو هنمأق'رضبت ناذ . ةحمللا حشو نا

 ولو. هداشر هللا باو هداؤف نكس اط وحرملا اهرون اهغالبا نم اهسغب



 اف . لزاملا سخأ ىف رقفلا نم هلاجو لبانقلاو انقلا نيب همسج ناك
 نم اهنلطب اهعاتماو اهتينمأ ةئاطا سفنلا هذه غالبا ىلا ليبسلا وه
 نمل نيد الو لقعلا وه نيدلا» : لقعلاوه كلذل ليلا ِ؟ ةديقعلا هد

 « . هل لقع ال

 نم هةحنمو هصئاصخ نلجأ ذ ند ةصم صد ناس عونلا 2 لقعلا

 .هلادتعاو هيدعص» نوعا هل عضو ام اف كيفما ول هيلع هللا حسم َُك فا

 هنا زحا ةماخض 05 0 دودح ولا اذه روع داير ريستلا لقعلاب

 ىلع اهب لدتسف هيلع ةدئاسلا سيماونلا زيس هنكتسيو .هداعبا يظعو
 ووللا نع هعبانصو كنقلا نع هلاعذ | ا لعو لحو نس قلاخلا دوحو

 0 ةللالدتسا ةحاكح ىف وو هربدبو هملع ىلع هب لدتس 35

 تا.عملالاو>ا ناسنالا سردي لقعلاب . ةبير هلخادي الو ةهش ليش ال

 رصين و يفض امعفر - اني اهطوصهو | مقر نسماوت ىريف ةيرمشلا

 لدتِسُف ن دنع نع نيداه هقلاح 9 هللا مهلسرا ندلا ءادبالا لاودحأ 3

 امترورضو ةوبنلا ىنعمىلع اهوكرت ىتلا راث الاىفو هب اًؤاج امف قيقدتلا
 نيام ىفو_تانساسحالاو كرادملا فالتخا يف ىللاعت هللا ةيكخو ريشبلل

 قرفيف لاخلاو ىضاملا لاوحا نيب ناسناالا زي, لقعلاب . تانايدلاو للملا

 ملا ديضعتب رثعيو ةماعلا تانايدلا نيبو ةصاخبا تانايدلا سيو كالا
 ءاقب ةققابو اهلك نايدالا ةماخ نوكت نا بجي ىتلا ةنايدلا ىلع هتادبلاو
 ا عونلا



 داقتعالا حيحصت 0و

 ىلع ةعبطلا ىف ناوكألا نكوكب نا هنأش لج هللا محارم تضق

 حوضولا سابلب رهظيو رصبتمال تمصلا ناسلب قطني مكححم بيير
 الو للك رعشب نا نود ريغ ىلا هنم لاقتنالا هلأ سحبو ركقتملل

 '000 تالا اذه نودي“. ةمادتب ةراصتسا نم بوي الو ةماس

 نم نركسا نا كالدل 0 ط وَ الو اهدنقع حححصت نأ ,سدقنلل ىنانال

 نك نمر نانالا عونلا ىلع ىضم دق هنأ رك الو اذه . اهبارطضا

 سمأأل شهدني نا ناميالا ىف هيفكي ناكو ةيلوفطلا رود ىف لقعلا هيف
 ىل اعتو هن احس هللاناكو . 5 اهسماوت ريس نه لطعي ةعسطلل قراخ

 هانتك ١ نع زجعت صئاصخم مهعتع السر مهلا لسيف هدابعب فأرب

 قد ىلع تازجعملا هذهب نولدتسيف مهبابلا اط شهدنتو مطوقع اهرس

 عوللاو -- لقعلا علب ثيَح ن الا امو 1 هعاسا ةرورضو لوسرلا

 نآل . هسرع هق عفن الو ه زد وم هق ىدحم الف هدذسر ىباسنالا

 اذه نم ثداح ثدح ناف « ةيملعلا داوملا ةرثك عم ترثك دق كوكشلا

 نوللعياوذخأ هنمهتءارب مظرهظ اذا مث الوأ سيلدتلاب هلعافاومر ليلا

 ناف ىرذا هه> نمهو ٠ هةهد نم اذه تاليلعتلا عاونا لكب هن زدبعم

 ةشهدملا لامعالا ن٠ ناآلا لمعت ايورواىف(نييحورلا) تيريبسالا ةفئاط

 .تازحتمملاربك !نمدنا اونظل ءالهجلا هار ول ام ةعبطلا سدماونل ةقراخلا

 5 العن . ةلاسرلا نومعزي الو ةوبنلا نوعدي ال موقلا ب

 ةاللصلا مولع ءانالا تازجعم عون نم تسيل ةهباطلا هذه لامعا



 655١ داقتعالا حيحصت

 نوفش نيذلا رظن ىف اهتيمعأ نم للي كش نودب هنكلو ٠ مالسلاو

 .ءايشالا ىهاوطظ عم

 لئاسم اهف جور ال ةريخالا نورقلا هذص نا ىلع لدي اممو

 ناك ن او “ونهو: ةطباشلا تازدعخملا ..لكب اورو كملع: تدكت تارحعملا

 داقتعاللهيف ىدجي النامز ىف اننا مهوق ىف نوبيصم مهنا الا مهنم ًاروهت

 هتك ام كلذل دهاوشلا برقا نمو . ىماعلا ليادلاو ىلقعلا رونلا الا

 سواد هناؤد ةوداطلا "تاليا تن قةيذضا لوبا

 مانع لك .نالطب ارق خراتلاو معلا نأ د كاثي اما لاق فر د

 .تثعب ىتلا حورلا اركي نا اعيطتسي مل امهنكلو ( هللا ذاعم ) تازحعملا

 اينما نان محا ىلا نيش انف“ نال ا

 ق داما هاف هل ةيامن ال ىذلا ىلاعلا ملاعلا اذه ىه ةدلاّا ةديحولا

 « . ةيضاملا تازحعملا لك نم .يئيدلا انساسحا ظاقبا

 قا ليسلا ىلا وعدت ةيمالسالا ةعيرشلا تءاح باسالا هذط

 .تاشهدملارابظاو تازدععملا نعرظنلا ةفراص معلا دعاوق و لقعلا هبادس

 .ىلع ةيملعلا :تاررقملا هيف روت نامز ناس ةناب ىلاعتو ةناحتس هللا رمل

 ءاح من . ةيعيطلا سيماونلل قراوألا اماع هرئؤت ال ام ةيلقعلا ةوقلا

 ىلا وعدي الف ةنطفلا شقانيو ركفلا بساحيو لقعلا بطاخم مالسالا»

 ىسحلا للدلا ىلا لوقعلا هيل عم الا رداق مك كح هلا دوحوب داقتعالا

 فيتا ل نضال مويلا تبي الو يسع تلو ' قللت 5



 . ةسوسحلا ةدحلاب هتيوَسو ناهربلاب كلذ
 ءايربكلا ىف نيعماطلا متالا ىف ءاوهالا ىوذ نم ًاريثك نا هللا لع

 اسهب نوم ري, ءايشا نيدلا ىف اوسدي نا عمطلا مط نسحب دق مظعلاو

 ىف ررقف مهتاوهش مهلا نعوت ثيح ىلا اهب مهنودوقيو ةماعلا فونا

 ىملعلال لدلا نلطي نا يجن ليبقلا اذه نم ةوعد لك نا ريذالا هتسيد

 لهأ مئازعل طبثااو لالضلاو قللا نيب قرافلا هدحو وه هناف اهلع

 مث مهيدبأب تاتكلا 03 ندلل ليوف » : ىلاعت لاق . نالطبلا

 تيتكامم مط ليوف . اليلق ان هب اورتشيل هللا دنع نم اذه نولوقي
 ميكناهرب اوتاه لق » : ىبلاعت لاقو « ٠ نوبسكي امت مط ليوو مهيدي

 5 نيثداص منك نا

 اديله متنا ديل مهديد نيذلا ىلع ريذعتلاو مولا مالسالا ىحا

 ةيور نودب ةلطالا تاداقتءالا ن٠« مهم هونرو ام ىلع دوّاو ىمعا

 )0000 ١ لالمت لاتخ باذعلا رثو تلقنملا ةوبس مهنرذنافا قيقحن الو

 اندجو ام عش لب اولاق لوسزلا ىلاو هللا لزنا ام ىلا اولاعت مط ليق

 ١ ١ نيودتيم الو ايش نولقع ال مه وابا ناك ول وأ 5 انءابا هيلع

 ”0 2 للف اع) ها ةماقلا موي لجرلا ةججست نأب مالبالا ررق

 نيو بطلاو ثدبحلا نيب زي لقع هل ماد ام باقعلا ةلاغ ن. هيحن ال

 .ناسلا نم ًابيصن انع نونغم منا لهف اعين مكل انك انا اوريكتسا نيذلل



 13 داقتعالا حبخيصت

 : ىلاعتلاقو « . دابعلا نيب مكحدق هللا نا ابف انك انا اوريكتسا نيذلا لاق

 «..:نيعسلا اح يف انك١ام لقعن وا عميسنا كك ول اولاقونف

 دامع ىه اهدحو ةيوقلا ةححلا ناب ةرابع غلباب مالسالا انل حرص

 ىمظع ةيانح هش ىلع ىنج دّقف اهدقف نش داقتعالا_ :كاسنو نذلا

 دتتسي ةماعد مظعأ دقف دق اهدقفب نوكي هنأأل ىربك ةببصم ىف اهعقوأو

 ًاديهشةمأ لك نم انعزنو » : ىللاعت هللا لاق . ريكألا باسحلا موي اهلاع

 «. نورتي اوناكام مهنع لضو هلل قحلا نا اوملعف مكناهرب اوتاه انلقف

 ماع هفاطم 0 مالسالا نيد 2 داقتعالا دعاوق 0 هذه

 جارجالا نوززةلا هذه: نضرالا م1 ةقنيالف رويجيا لس مل

 لوبذ املع بحس نا بحي ناهربلا اهررش 2 لك نأ نم

 ماع هسم ةديقع ىلا غيزلا قرطتي نأ نكع تمق كلف اذ ١

 نع هعرب هءادحو مي َّى قا عادي م نأ دعي مالسالا هقيقح

 فه الو 2: هل ”اعاق للاضألا قلعتلا َنَع هعد ربو ليطابالا دورو

 هلع نك كفوا لك داوقلاو رضنلاو عمسلا نا . لع هب كل سيل ام

 عبتيو ىوطلا ىراجي نا بذهسم 0 ناتي'ك ليفة ا

 ىلاعت هللا هلاق ام هداؤف ماوج ىف شقتي نا دعب ىوغو لض نم لك

 و دقلو » : ىلاعت هلوق وهو تافارألا قيبدص# ل افق مهسفنا

 ال نيعأ مهو اهب نووقفي ال بولق مهل سنالاو نيلا نم ًاريثك منهل



 ةرقنسلا  ليافيب 1

 انهو ةقلا ةيندملا نيدوهو كنيدب انرسصب مهللا « . نولفاغلا مه كنلوأ

 فئاكت ام انراكفا نع .عفراو ميوقلا هجن عابتا ىلع ًاتايث كندل نم

 » يوك ملا نه (اناهو هللا ناحعبسو ىنعسا ندو 1 5 ريس ع هللا ىلا

 هم هج

 ةيمسللا ىلاطملا

 ىلع مالكلا الا انيلع قبي ملو ةيسفنلا بلاطملا ىلع مالكلا انممتا دق

 هعم هيسانتو لوألا مسقلاب هداحاب ىذلا مسقلا وهو ةيمسملا يلاطملا

 ةجيفلا لجزد- له نيمعا ىف ةيداملا ةداعسلا رصخ : لوقف نال

 لصف ىف امنه لك ىلع ملكتنلف . ناهْلا تاموةع فرصتلا ىف لادتعالاو

 : صوصخ

 ةحصلا لطفح

 ناسنالل لوألا زيمملاوهو لقعلا ةحح نا ةقناسلا انلوصفىف انمدق

 . للوا اق ةرظن. لاو :قلعتلا مات نايثلا ةحسصب قلعت ناويملا نع



 6 ةفيضضلا نوح

 ندمتللا ملاعلا ةفسالذ كردا دقو . ةيرظنلا هذه قدصب انعنش نانالا

 هيلع دي زم ال ًاماتها ةحضلا ىمأب دج نومتهي مءارتف مظعلارسلا اذه

 ايسراولا | وقل ةظفاخلاتو “ند ةنيكوتلا لؤتلا نساك نووورطر

 اولعحو دّدحاو 1 ُف هأ ةيمنملاو لقعلل ةيوقملا دعاولا 8 لفطلا

 اذه لكل . ءىش 2 ملغلا ءىدابم محاعت همها نع صقس 4 مما

 دعت الو ةحصلا ةاشالم ىف اهدهح ىعست ايلا نا اومعز ام دعب

 اذه ىلع اومكجو هلام سما نع حشكلا ىول نم الا ىذدبألا معنلاب

 رشلا ةفاك مالسالا قيس لوقت ىل انه هناسال امور كال

 ةحصب لقعلا ةخطامنرا ىلع ةينملا ةيقيقألا ةيحصلا دعاوقلا عضو ىلا

 رام الا ىلع هيعبتم ةفاك لمحو ناعالا سس ا:نم انسا اهلعِحو مسجلا

 صنو هدعاوق نم اهريغ ىلا تافتلالاب مهىما ام املا تافتلالاو اسبب

 آلا -ةييرلق ولع يف ابلغ الؤادضلل هللا اييب> ىلا تلا رك ند اهنا

 ةيفاعلاو وفعلا هللا اولس » : مالسلاو ةالضلا هيلع لاق . ديحوتلا ةلك

 « . ةيفاعلا نم اريخ نيقيلا دعب طعب مل مكدحا وف

 طفل ماع سومان لك ىلوآلا هدام نم ررق لب اذهب فتكي ملو

 هءلعلاقت ةلقعلاو ةمسلا ةضايرلاو ةفاظنلا لدم مسجلا موه و ةحصلا

 ءارحا هللا ىلا وهللا بح * ناعالا رطش روبطلا » : مالسلاو ةالضصلا
 6. ةعاسف ةعانس بولقلا اوحاور 3 ىرلاو للا



 اهيملا لنزع |

 ةيحصلا دعاوقلل هبايصعو ةررقملا سيماوذل هيدعت ىلع هل ءاز> ضيرملا

 «.ةدابعهب بد وب هللات وص ضرملا » : مالسلاو ةالصلاهيلع لاق .. ةَمباثلا

 نم تاذع طو-ىا - ضرم هباصا اذا هذه ةلاخلاو سما ىلع بجحيف

 ةيوحلا هن وش ىف لادتعالا ليبس ىلا ةيانالا ىف ىسب نا - ىلاعت هللا

 ةحصلاسنماون لوداب ملا قذاح بيبط ةراشتساب الا اذه هل ىنأتي الو

 هللا دانع اي اووادن » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . سطلا دعاوقل سراد

 فلادعأوقل سراد بيط اناق « . ءاود هل لرنأ الا ءاد لزني مل هللاناف
 ةيلوؤسملاب مهرذنيو نيلاجدلا لتاخم ىف عوقولا نم انرذحي مالسالا نآل

 بط هنم معي ملو ببطت نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ىمظعلا

 لَدِبي نا دعب ةاعلا ةاوادم نع ءايطالا تزجحم نا مت « . نماض وهف

 نسحاب هنالب ىلع رباطلا رمش مالسالا ناف ٍطاعَتلا ىف هعسو ناسنالا

 ةلقو ةينبلا فعض ربتعي ميوقلا اننيدو اذه . ةرخ الا رادلا ىف روجالا

 ىف ىنلزلا تاجردلا لاون نع لجرلا رخؤت ىتلا ضارعالا نم ةوقلا
 ”0 0 ةاط] نوما: ىف كارفالااةجبتن 'نوكت ًالاغ اهنال :ةرخآلا

 :مالسلاوةالصلاهيلع ىنلا لوقي كلذلو نيدلأ تابجاو ءادأ نع لساكتاا
 « . فيعضلا نمؤملا نم ريخ ىوقلا نمؤملا »

 ” طل ىال هتحص ماب نواس نا ملسم ىال حبيبي ال مالسالا

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع ىور : هل تاخالاو هبر ةدابع ىف تح

 موصت كلا ربخا ملأ هلادبعاي سو هيلع هللا ىبصهللالوسر ىل لاق» : لاق



 ةي/ نامل ىلاطم ىفلادتعالا

 رطفاو مص 1 لعش "لاق لاق : هللا ورا ىلب 03 ؟لمللا مومو 0 لا

 فاو ري كيلع كنعل ناو 1 كتع كد ناف منو مثو

 روش نر موصت نأ كسح عر 1 كيلع كروز ناو 1 ك.ءاع

 هلك ىهدلا مايص كلذ ناف اطاثءأ رسشع ةنسح 4 كل ناف مايا ةمالث

 مايص مصف لاق 5 و5 دحا 4 هللا لوسراب ع .- غو كرف تذادكَف

 هللا يي مايص ناك او هيلع 5 مالسلا هياع دواد هللا 5

 رك 0 دعب لوقب ناكو 7 صهدلا فصن لاق مالسلا هيلع دواد

 / - هلع هللا ىلص ىنلا هصخر تلق ىننيل اب

 هتنص ىلع ظفحتلا ديدش هلا قلم دعا تلا ةنع لك نأ كج

 نان ةقلأ اذه ةفسةلف يَ ىلا نعل" انو ابلغ ةرشلا 3

 ضارمالا لقتف ةحصلا ؛ةفاظنلاب اوم َىح ةماعلا ناهذا ف د

. 

 مه[. .| .هه

 نامملا ىلاطم ىف لادتعالا

 3 0 سلا 0 ل مسجحال نا ناسنا 7

 باقي 20 81 0 ام وقملا لوا وهو ءاذغلاف .٠ أبمق 0 -عالا ةطبرم



 نامَلا ىلاطم ىف لادتعالا 9/1

 دعاوقلا هيف عارت مل اذا وا طارفاب لمعتسا اذا ةارلا ىلع ةيضاق ةيرض

 ءابطأ مومع عمججأ دقف اذهو ةيئاذغلا داوملانم تاسكاعتملا عمك ةيحصلا

 .ةيمسؤ1لا 0 ىقلادتعالا وهةيناسنالا ةحصلا كال. نا ىلع ملاعلا

 نم ًاكش الع مرح مف ىصالاسالا نيدلا ءاح ةيسديرلا ةدعاقلا هديتليم

 نكلو 2 ءىّش ا برشلاو لكالا ان حابا لب . طف تاببطلا

 جرخ ىلا هللا ةنيز مرح نم لق » : ىلاعت لاق فارسالا مدع طرشب

 هك اوفلاجيضنو لك املا ذئاذل نع مئأتاب مالسالا ف ةداهدلا تسيل

 ةذها لثِم هناررقم تسيلف . الك .. هيبتشت ام لك نم .سفنلا نامرحو

 . الك . ةيندملا حورص مدهمو ةيعاهجالا ةايحلا ىنانت دق تلا ةداهزلا

 00| تاطااومزحم الا اونما نيذلا اهبآ اي » : ىلامت ههنا: لاق

 الانا هللا مكفزر 5 ا نيادتمملا نحب ال هللا نا: اودّتعت الو مكل

 . نوئم وم يأ ملأ ىدلا هللا اوساو الط

 لك اللا ذيذإب عتملا مرحي 6 اًييِخنا لوقت ةّبناتملا مذيع

 ام » : مالسلاو ةالصلا هءاع لاق . سلا ليمجم ىلحتلا عنمي مل كاذك

 اكن ةمحلا مويل كيوت دلع نا. لاملا ع نء ةعس دجو نا كدحأ عئم

 لمجتلا ىف انبغري لب اذهب فينلا انتيد فتكي ملو « هتنهم بوب

 ىف العو لج قلاخلا ءاضرا هب دصق لب ةبير هب دصّمي ملاذا نيزتلاو

 ناك نء ».: مالسلاو ةالصلا هلع لاق . هتماركب ثدحتلاو هتمعن رابظا



 6 هيلئاعلا تابجاولا

 هللا نا » : مالسلاوةالصلاهيلع لاقو . هحرمسي يا « . همركيلف رعش هلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا ىلا لجر ءاحو «, بايثلا دج حيرلا ديح لك بحي

 هللا ىناتا دق لاملا لك نم لاق ؟ كلام ام لاق ةئيطا ثر هيلا رظنف سو

 ىلا دظني نا ةنيع ؟ىرما ىلع منا اذا بحي ىلاست هللا نا ٠ :..لاققعل ا للوت

 اا ا
 0 1 د رر

 ةئييفلاب اجاف> نك اقم نطل لاعب ةندينشلا ةةباطقتا قاب ةلفلكلا

 ةساثلا-تحيلص اذاف ىرغصلا تالئاعلل ةننسنلاب دارفالاك ى زيكلا ةعمحال»

 يف. ًاصوضخب مالا :ةفشالف؛ رت كلذلو .ننكملاب نكملاو والا تعاض»

 ةماعلا ملعتو اهمنوؤش حالما ىلا مهم ريكا نوهجوي نرقلا اذه

 ةلثملا ةذامللا مده هنكءاناد.- ىثملا ةلململا قيراطلابءاط هال ةماعلا ةيزيكح

 نادذهو . ًايدامو ابدا اهحالخا امو نييسهر نب سممعأ 2 رصحل#ل

 للنار ريك اكاهتم .نابنواطم و .ةلث املا: رار قلع الو ناطوللا لا نلألا

 ةئاعلا بأ قناع ىلع ىتلن انه نم . ةيقيقألا ةييندملا ةعيرش هل ىضقتا
 :.لوقنف ةايحلا ةنس هب مكح ام بسح ىلع امهتيدأت ةيلغ, ضرفي .نيبجاو

00) 



 لوالا بجاولا

 4 و

 اسدا ءاثاملا لامع 2002

 2 .٠

 ةزلابتجسار نب معا مزاةسب هتلثاعأ لحرلا نم بحاولا اذه ءادا

 اهقح اهؤاطعاو ةيلئاعلا نوؤشلا يق"هل“ ةكيرش هتأرما هراتعا اهدحا

 ادغنوت وكيس لافطا ىلع امق هسفنرابتعا امهناث . ميركتلاو ةلجلا نم

 ةيبرت اهلع رؤت دو>ولا ىتماقم اط ةعمع ءاضعاو هلثم تالئاع بارا

 امف اشني دق ةيعما هده ناو ء رشف ارش ناو ربخف 5 نا اهدارفا

 .ىلا اهروعدي_ رخا انف اشنيددقو  ءاملا.نانعب ىلا اهدح مفر درف

 اذا ام ةلا يف اهابر ىتلا :هتلئثاع دارفا دحا قم ردصت ةَيرج لك نع

 .ه لاهم : تيذهلاو هسيرتلا ٍِق هيرادأ ءوس نع ةرداص ةع رجلا كالم اناك

 ةيبرتلا تايرظن لك تبنب اهلعو ةديدجلا ةيندملا ةعرش تءاج رومالا

 . ةلئاعلا

 هعوقلا ئىداملا هذه ريره ىلا نيملاعلا ةفاك مالاسالا قبس لوش

 نهمارتحاو نهمارك ١ ىلع حلاو ءاسنلإ ةناها مدع ةيثَح ن٠ لاقف



 مات ” وت لبلاز لا خالل

 وب محرك ولا ءاسنلا مركا اد : مالسلاو ةالسصلا هياع ىنلا:ناسلب

 : ::«لاص ول وف يفو« . نوماوها ىلع ءاسنلا اولمحا 2 و 4: مثل الا ن . ماها

 ةادملا ا ىلع يلج ل الد تا رقع الط ايلا < اميل بزااقي ١

 هيلة رايز يبطل

 :اهيرعو نع 00 عار م ا : عماجل ل اف

 ًادرف ًادرف هتاثاع ءاضعا نع الجزم نزال للص 4 صلنلا ادهم

 ا 3 كايطتفا بتياربشاو لالا مراكم لع مثيب وعت هيلع ًاياو رفعي

 ءوسلا يعار اي » : لاقملا اذه هيلا هحوب موي. لاهالا ةريزجب ذخؤي

 5 ىعمدف ثردح « . ا

 ايدام ةلئاعلا لام مرمصا

 لك قلص ابدا ةلياعلا ةلاح حالصأ ةرورض نم هيلع انيلكتا

 يه نادنالا اهب رعشي ةرورض لوا نال كلذو ًايدام اهحالصاب قلعتلا
 هذه ىلع لوصحلا هيدل لبسي مل اذاف ىثالتلا نه هنامج ظفح ةرورض

 ىبدأ ءىث ءارو. يمسلا ىلع ًاثعاب طق هسفن نه دي ل بجب اكةرورذلا



 ايدام ةلئاغلا لاح حالصا .١

 ام يحصلا ءاذغلا نم دجم ال: ةلئاع سما نوكي اذ ام عقاولا يفو . اقلام

 الو هيبدبلاو ةيلقعلا مهاوق اهدارفا ىلع ظفحيو اهماجا ةمالس مَ

 اما نشاملا نم الو. راصعالاو راطنالا ىداوغ ميش ام نكسملا نم

 هذه لثم ةلئاع٠ سما لوؤيب سيلا ؟ ةحاتجلا وبلا ضارعا نم مهظفحب
 نم ًارهثكل اهداّرفال تارَورَضَلا اردحتتف نعخاوتا تاخرد خا ىلا

 دسافملا وبا جايتحالا نآب كملع عم ةيرزملا سئاسخلاو ةيسفنلا اياندلا

 ًاسءامو انكسفو اديح ءاذغ اهنادجو ةلئاعلا ديغب اذ ام مث ؟ ةقالخالا

 ةلاخ حالصا نم هيلع بح ام هب ىضقيل ًايفاك ألام اهوبا دحب لو نينفاك

 جاتحت ام لكىف مه نيب رملا داجماو سراذملا ىلا مطاسراب اهدارفا لوقع

 نآ ةقللا تاظدالملا هذه لك نم حضتي سلا ؟ ةيندملا ةاحلا هلا

 اهعقوت دق اهنبا لام ةلق ناو ءاخسب الع فرصي نم ىلا جاتح ةلئاعلا

 ؟ ءاقشلا تالاح !و-١ ىف

 ' ناقلا ةنالنالا ةعارشلا تداخل ةندملا' دعاوقلا 'هذبو 5

 ىلع رتق مث هيلع هللا عسو نم.انم نسل »:: مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 هلهاو هب ىف لجرلا هقشا ام » : ماللاو ةالصلا هيلع لاقو « . هلاع

 0 عر اذه نس لاو 15 يرسل وف مدح و هالوو

 . ةلباملا“ لع

 نم'اهلع قرضلل امو ريطخلا ناشلا نم ةلئاعال اه ىلع كلدب امتو

 اذه يف لَسو هيلع هللا ىلع هلق ام فيدخلا انئيد رظن ىف ريبكلا ريثأتلا



 ٠١٠١5 2 مالسالا رظن يف دجلاو لمعلا ماقم

 ىف هتقفنا ارانيدو هللا ليس يف هتقفنا ارانيد» : فيرشلا ثيدحلا

 اهدظعأ كلها ىلع هتقفنا ًارانيدو نيكسم ىلع هب تقدصت ًارانيدو ةقر

 كلها ىلع هتقفنا ىذلا ارا

 نامر> نم ةماعلا دنع يفورعملا فشقتلاب ان سمأيال مالسالا نا :

 اهعم رسب فاظشلا نم ةحرد ىلع ةشدعملا لعحو ءىش لك نم سفنلا

 ةرملاب :نيدلامدوبق ريلكىا اهلموب سوقنا ضرحيف قالخا هيينيإ لك

 !ننعاب نعالسالا نيردللا قون ..نا هلي مالا نتي ريتك ىف كالئيس١

 اق . هنم 56 حالصالا كلذ العا انةشدعم ةلاح 0 ىف يعسلا

 نسنلو هّتشدعم حالصتسا لح رلا هقف نم نا » : مالنملاو ةالصلا هيلع

 . كحلي امرباطاامولا عيوبنا

 ليف اذ نحمل م اذا هتشيعم حالصتسا ل 3 50 نكلو

 ماقم ىلع ملكش 53 انيلع بح. كيشرال و ابنه بكت فيينا اوربا

 يلا 2 نايدالا نآب نيلياقلا ةحيج لطبتل مالسالا ىف لمعلاو لاملا

 : ناعتسملا هللاو لوقنف ناسنالل

 مالسالا رظن ىف دملاو لمعلا ماعم

 ىلع نآلا ءاقبلا.عزانت: يتلا:ةفلتحلا تابعنا ةلاح:يف ةرظن لقا نا

 ىف اهلك مثالا هذه قبسا نا ىلع ةسوسح ةلالد انلدت ةركلا هذه حطس
 اوفا دارفا نم ةكرملا ةمالا 5 ءالعلاو ةطلسلا تامجاحن زوفلا راهغم
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 37 اا رف اندع لع: نسكلاو نيل وكرتو لمفلاو ذكلا

 ةظفاحخلاو يرشبلا عودا دارفال ةندململا ةمهملا دغاوقلا نمض نم لمعلا

 هلعآلاو نآلا نار ثعلا ءاَمْلع ريت اذكه من . اطالقتساو اهتايح ممالل

 ىلا هبا ذقتو نآتنألل "نسكلا تنحي اهلا خناتعاَز نايذالا ىلع نوددتي

 اوال ا نمنع
 ةمهلا هذه نما مالثسالا ءئربت الا .باتكلا اذه ىف !ةغهعال نم

 قمار ارلظان ىلا تعرلا ىف قءاونلا ئوقأ: نم ها تاتناو:ةحشافلا

 نافكتلا#ار عا نرامس انعاوكلا اكعا ثنخ ير رعاوق أو

 انهن :رذقب انندلا ةانثمال لمعلا ىف دحلا ىلا انادعرب مالسالا-. لجأ

 *.مالتسلاو ةاللضلا هلع لاق ٠ ئرخالا ةايحان لمعلا ىف دحلامللا اندشرب

 « . انغت وع كلنا كين دل لمعاو ادبا 0 كن اك كان دل لثعا 0

 ميكترحال اولمعاو مكاسد اودلضا »-: مالتلاو ةالفلا هع لاقو

 َنآ اؤمخوتا .نيذلا ىلع در نيثيدخلا نبذع ىف « . ادغ نوتوم ناك

 مولع هطخش تحوتسو هنا لح قلاخلا تبضغن 0 اسدلا حالاص

 ماسجالا ءانضاي. ةداهزلاو ديعتال مها اوضحمو ةاوثلا ذس اهوذنف

 متاقلا ناو ءاحيهو برح راد ايندلا نا اوملعي ملو لوقعلا ءاضناو

 ةعيبطلا ناو ةادللا قوقح لك همرحف هديعتسيو دعاقلا بلغي اهف

 مهدبعت باقنيف اه 55 ىلعهم ىلع ةححلا هي ىوغ كتنلياال ةيراكلا

 قتلا ماوقالا عزان هيلع انلد نأ اذه : م ارا ميكن ؤااقسف موهوملا



 8016 لالا رين ,قاسإبا وزمن ملقم

 !هتارؤرض قوقح ف تظرفو ةيومدلا ءانشالا ةهارك ىف تطرف

 لئاوغلاىديأ اهب تبعا نا ثيلت مف ةينيدلا اهضوصنل اهمهفاءوسب ةيويملا

 تياول الع تعلطا ول قوسفلا نم ةلاح ! وسا ىلا تسكتراف . ةيعيبطلا

 . انعر اههي تل وا نارف اهبه

 ىف ررقت مف ةيناسنالا را ىادإ نهحاز تايد. هو .ةسالبإلا ةنليدلا لم

 ممالا كلت سوفن ةحلاعم اهب دصعي ناك ىتلا ةدابعلا كلت لاثما اهيدابم

 ياللا ماين از تبلل نيام نوكيا نابع: للك نا تيت ليرؤتي زامل

 ضيضح نع سفنلالايمأ عفرتو ةيرمشبلا ةلئاعلا نأش.ىلعت تلا سيماونلل
 ميركلا ههجو هب دصق اذا ىلاعت هلل ةصلاخ .ةدابع. دعب نا بحب ةيهيبلا

 . مجرلا ناظيشلا ةمهن عايشا ال

 عونلاو. ةيعبللاو ةلئاعلاو درفلا دوأ :ةماقال لاملا بسك ناك امو

 ىلا 4 هل اغلا نمل لوصولا ىل دع ذعانق دلل رو 5+ م وه هيا :اسنالا'

 ناسنالا هب دنع ام 90 نم هنأ مالسالا رزق عونلا اذط هللا اهددح

 «.:لالخلا تكلا لامعالا لضفأ »:: مالسلاو ةالصلا هيلغألاق ..ه

 دها لاكوهف هلح نم هلابع ىلع ىعس نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 )» 2 دهشلاة>ردىف ناك فافعوت الة اسدلا الط ع نمو ة هيلا ليس قا

 اميز هيلي ةؤيتلاو سنكتلا طق انعغاز,هانفلا كالي الو

 "د ناو الورع لاهار لعبا جنح انعم ايزكرت ىلع ( يانغ وير كا
 « . مبسم لك ىلع ةضيف لالخلا بلط» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق



 مالسالا رظن ىف دهلاو لمعلا ماقم 7

 ةتاموقم زك 1 نم مالسالا رظنىف ويف لاملا ام كاردأ امو لاملا امأ
 * مالشلاو ةالضلا هيلع لاق . اه ءاقترالا مئاعد مظعأ نمو ةمالا ةايح

 سعأ هب مقي رانبدلاو مهردلل هيف لجرلا جاتحي نامز قمأ ىلع ىنأيس »
 نم ءاينغالا نم هللا لوسر باحصا نيب ناكدقو اذه « . هايندو هئيد

 . هنع هللا ىضر ناَمَع نم لصح م ةيركسع ةلمح دن رحيتل مطام ىنكي

 م 8 هلوق يف اصلا لاملل ٍلسَو هيلع هللا ىبص يلا حدم دعب لهو

 ءارثالا .يناني مالسالا نيد نا لاقي « . اصلا لجرال اصلا لاملا

 ؟لسو هيلع هللا ىلص هنع انريخا ىذلا ناهزلا اذه لثم يف اتهوهج

 "ديلا ىف ةعوقلا اننيد رماوا رهظن نا هيف انيلع بحي نامز ىف نحم من
 .قونظلا" كلت يعفتو اطومع لاقع نم سفنالا طشنت ى> بسكلاو

 .بيذهلا هفيظو مهسشنال نولخاتي نم ضعب اهب سمج ىتلا ةدسافلا

 امآالا نيدلا-داشزا نم عمست ال نآلا تراص ةماغلا- ناف . ملعتلاو
 عوتقلا مهلا ببحيؤن بنكلا نع مهدسعبيو لمعلا نع مهرقني
 .بؤولقلا ةاواد: نم ةيوبناا ةمكلا هبق عارت مل داشرا وهو فشقتلاو

 . اهتاحالع قفؤأب

 كرت لالاةهاركب نسانلا هأ عسوهيلعللاىبص ىلا ناكول ملعلاو اه

 .دجو 11 نيملعملا ضعب مويلا هلعفب امب ةبام نم ءزج ردقب ولو لمعلا
 عوطأ اوناك مهلغ هللا ناوضر مهنال ريقن ىورش كل نم ةباحصلا ىف
 .نمالا ىرث اناف كلذ عمو سو هيلع هللا ىلص دوجولا ديسل سانا



 ٠8ا/ مالسالا لظن,قاسطاو:قمفلا ماقم

 ميركلا هباتكىف ىلاعت هللا رماوأ اهو . مقتسم طخ ىلع كلذ فالخم

 ىف ىرت امم رثكاب هيلا ةيعاد ةفيرشلا ةنسلا يهاهو . ىدكلا ىلع ةئناخ

 خم. كايص . ىس الوتد ١ ىلامت هللا 'لاقا + زامنلا اذهل ةييدل نقلل

 هيلع. لاقو « . هللا لضف نم اوغتباو ضرالاىفاورمثتشناف » *# « .اسدلا

 لاقو « . ةرخ آلا ميكفلبت اهواحراف ايئدلا ةيطملا من » : مالسلاوةالصلا

 هرج ردوا وكم النابت ياويل مكريخ شيل » : مالسلاو ةآلاضااهيلع

 : مالسلاو ةالصلاهيلعلاقو « . هذهوهذهنمذخأ نم مكريخ لب .هايندا

 « .داهج لالا بلط ه

 محو هياع هللا ىلد هللا لوسر ناكو

 هبايش ناكول اذه حيو اولاقف ىبسي ركب دقو ةوقو. دلخ ىذ باش

 هناف اذه اولوش ال » : سو هيلع هللا ىلص لاقف . هللإ لدس ىف هدلخو

 ق وش سانلا نع اهنغيو ةلاملا نع اهفكيل هس ىلع ىعسلا ناك نا

 مهتغف .!فاعض ةيرذ وأ :نيفيعض نيون. ىلع بين ناك ناؤ'# هللا قيينن

 ىف وهف ارداشو .ارئاكت ىعسي ناك ناو... هللا ليبس ىف وهف مهفكيو

 لانملاب بسك" نا :عضيزتملا تيديلما اذيحا مع اريظن عد ناطتعلا كرش

 ٍدصق ناو ًاروجأم ناك قىللا ضرغلا هب دصق ناف“ بساكلا ةينل عبات

 ليكلا هحو ناكولو ًايوافو ناك لامعال. سناسخو لايمالا اياند هب

 ارئاكم الالح اثدلا.بلط نم » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . الالح

 ةلاسملا نع ًافافعتسا املط نمو نابضغ هيلع وهو هللا قل ارذافم
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 » .ردنلا ةلمل رمقلاك ههخوو ةفايقلا مو ءاح هسفنل ةناصو

 الياق ملكتن نا انه انياع يب ثحبلا اذه ىف لصفلا لوقلا وه اذه

 دكلا ناو. موسقم قزرلا نا لوقب نيطبملا ضعب هب دهشتسي ام ىلع
 , ىرتحم الاكل: كيذبن نيدقتملالوأف ' نحماامأ .. البتف ئتتب .الءابق
 :.بيغلا ملاع' نع بيقتتلا لواحم الو هملعب هللا ةتاتسا/ مع اتككا + عْلَع

 نع ىنتفلتو دابحبالا و :لغتشلا- ئادص: اغلا ئبت 'ءوتم لا راكفالا

 ةدهاشا الا نيناوقب تءاح ةيمالسالا ةعيرمشلا نا . الك ؛ داشرلاججّمم
 . ةنيإ ةلالد كلذ نع ناسنالا لدي ام اهيلاعت فو ةسؤسحلا

 ىلع هدانع نب هقزر مسي ىلاغتو هتاخسش هللا نأ مالتالا رق

 نكعااو . فبل هظح ةاكيكلا هدي ناك نش دحلا قى مع واش 3-5-3

 نادم, ىف.:قباشنتلا ىلا "سانلا ثيعبت يلا ةدعاقلا نه. هذهوت.. نئكعلاب

 : ماللسلاو ةاللصلا هيلعلاف . بعتلا ةافاكم لاوب ىلع َنانمطات ةانحا هذه

 2« هتمدملو رص ردك ىلع ديعلا 02 هلئا نا 2

 امهرما كا ىف ةمطاو مادقالا"نا حعيصن  ناسلب مالسالا حرص
 نام ردا ىلاس مه ةاطلاو لوقا ناو زوفلا كاسم حاحتنلا كالت . | 1 عا ف .1 اجو نازك

 .٠ قوزر» قاوسملا| رجاتلا 5-1 مالشلاو ةاللصلا هلع لاق . هفافلا لصاو

 ...ءاورح نائللا رضأتلا
 ' ا

 سيماوتو ب ةثبا دعاوق ةايحال نا .الئاق .هيعبتم مالسالا ىداني
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 اهحعم ىل اغ هلامعا قفؤ نهو ىلاعت هللا ةدارا صر ءاع اهضراع نم هنيغم

 س(ماونلا هذط . ناعضاخ َيلكلاَو ىزرلا ناز ةنلظع نافو: هش

 سماوت مه وم ناو . قزر اهمءال سو دعو اهفلاخ نش ةززقملا

 نه > : مالسلاو ةالصلا هياع لاق . اهف داو ةحاحا ريكتلا لكلا

 وع 3 تعش ال 2-_ م يع اوس تح نم اهل وهو تاطخلا

 ًايهذ رطمع ال ءامسلا نا مملع دقف ىقزرا مهللا لوقيو قزرلا .تاط

 مانو. ض راعم لك فكلنا نا عيطتسن اناف اذه 5 عمو.« .ةضف الو

 هللا ىذ هلوق وللا ءارو دحلاو ايل نقلا ىلَح يبسلا َّق لداحت "و1

 يكل نيتك يلا: ناق لوعسا هت سو هياع

 لا يلع ردع نيذلا اهيتم .ىلا بتحب د ءالتسالاو الذ

 يدلا نقفلا .ن م 00 احلا نلتو 4شدعملا مط لهسل ثيح ىلا اورحاهج

 م ًانداجتو اك 510 رقفلا 5 عَ دوح ولا كيش كغ لوش

 يهسلا .ىلا هيوذ ثعبي. مالسالا من . هريغ ىلع ةلاع ناسنالا ن يكول

 ضوخو .رايستلا .ةلداومو رافسالا ماحتتفاب ولو ةاحلا ماوق بلط ىف

 اوحيصت اورفاس» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق باصوالا مشو بابعلا

 ْ ا اوماغتاو

 - دها ماهالا لاق. دوخاولادعس باحا راس هذيلا ناسلا هذه ىلع

 نحبلاو ريلا ىف نورت » مالسلاو ةالصلأ هيلع لوسرلا تاتا ناكو



 مالسالار ظن يف دحلاو لمعلا ماقم 5١

 ري نيعباتلاو ةباحصلا خيرا ربدتي نمواذه « . موا ىف نولمعيو

 ناو ةقيقح هب رذتش نا ىنانالا عوذلل قح مزعو مادقاو ةمط الاثم

 ةيوزمم تناك ةليلق ةمذرش ىر ؟ ىرب اذام . هضعب ىلالوصولل قوت
 هبف اهواي ال ناك ةقافلاو رقفلا' نم هو باضطاو باعشلا نيب

 آرابقلا ةيضااو كولا بارت .اهلسأر .نع نطفنب:تماق غمالا نم: اهربغ

 ةفضاو لز: لو ةفيرشلا ثيداحالاو ةعيركلا يلا” انمدق ام لائم

 ناطاسلا ةعسو. كلملا نم ةنس نونا ةددم ىف تغلب ّق> اهنيغ بصن اهايا

 . ماع.ةثامامت ةدم ىف نامورلا ةلود هغلت لام ذوفنلا ةرباد دادتماو

 00 كفن بوش ةتء رس اهيراعا دهس جلس اواملك كاملا اذهب تالق

 ةاولسقلا ب وزرض :نم 'نامورلا  هلمعتس ناك اع تسبق اذا اهرك 9

 نم لوالا نرقلا خيرات علاط . ةينيدلا بهاذملا دابطضاو ةيشحولاو

 ولو انه هفصن نأ عيطتسن ال ام مهغا ىئاحع نم كينيعب رب مالسالا

 . اجو البكألا اهناجي رثمملا اذه ىتدمتم معه دعت ال امم ماع هجوب

 ةمطلاو ةيلقلا ةمابشلا كلت نآلا تيهذ نباف .اذكه :ىهالا ناكاذا

 ناكام لاون نع قح رولاو زجعلا اهلحب لح فك مث ةيمالسالا
 ؟ناسلب| قارتتنو كالقلا .ءاراكم [نرما اف السا .ءانن ,دض امش

 01 اسيلق ىدإ ةناكتسالا نم هيف. حام ةيمالسالا ةمالا فيكي

 .ىرخالا امل نا ةمعاز مالسالا ىلا ةلاخلا كلت بسنت اهيدش نم ضعب

 نيذلل ليقو» : 9 ىف الاو ايدلامالاسالل نا ٠ الك . ايندلا اهريغلو



 ١١١ هيعامح الا تانحاولا

 هنسج ايندلا هذه ىف اونسحا نيذإل ًاريخ اولاق مكبر لزن! اذاام اوقتا

 ىفو ةئسح ايندلا:يف:انث أ انيز * نيقثملا راد مناو ريخ ةارخمال ارا

 نء«و 21 مالسالا بر ثدح أ ذه 00 راثلا تاذع انوو هنا لا

 هيف قد هللا نم قدضصأ

 رظن--هيلا 1و رظتإل و «اولذق امي ذيك اب لني د نلع-نومللتما نعال

 مثراكفاو مهءاوها الا نوعبتي ال نآلا مهرثكا نأ اوريل ةيورو قع

 اليل متوشب ايم سال الاجل كاشلإلا نم يبول اشعل ىلا

 ىف مالجالا الط انج هل ]قتل عع م/ :ترافم هلال هيلا

 ىلد دوحولا كنس ندر ف هلع 0 4ءدشنإ قاورب انوروأ
 هنلع هللا

 قا هنا مط نيبتي تح مهسفنا ىفو قافآلا يف ننانا قيل ملسو

 62٠ ال وعفم هدعو ناك هنا

 هسة د جما

 ةغالاو دقتمملاف نيرخ- آلا اهءاضعالارطاشمو اهنوناق كح ة يعج ىفأ و ضع

 ةيءوكحلاو ةينطولا قئالعب طبتم نوكي ( ايناث ١) ةمعنطلا تاشلاو

 ىلا هتيعمج نكت اننا تاداعلاو .تادقتعملا ىف هن وفا موق عم



 ةيعامجالا تاجاولا ١

 ىف اهنفانت ىرخأ .تايملل .طاصملا داحتالا ةملاسم اهنم ًاتيضفاالوعا نيوكتل
 ةيدجم ةيذاعم هنت نوكت ( اَلباَر ) .ءاهرثكا يف. وا تايئيحلا رباس
 الا سقما لاخلا ثالتلاف_ ؛::امهني ةيبويطلا :لئاسملا فالتتنال :ىرخأ
 لاماءاملا فاضني دقو ةيحلا ةرييكلا تايعملا نم ةيعمج أدبا اهنم 2

 دوجحولا يف امترمعهاسسح ىلع ةريثك انايحلا وا نايحالا نم ًانيخ ريخالا
 رافغتسالا, عاود اهربحم ةيمهاو ةيندم“ متالا رثك(ا نا. اننئعابب ىرت ؛اناف
 د ةيفلطإ لئاش عمواو طاب لع رابع زخ نأ لكب ورحل اءةلصاوخامملا

 .الإ_ حوتبط ميش ”اهلا فارتعالا يحوي ليتك اذه ىلا رظنلا درحب

 رآيأنل ةرصاع ةندمتم .نيغتو:ةنالمتم ةئااك اخ ياسا « ال زعتمل يصانم

 لكل عضت نأ نجي ةلذاع ةسيرَشِ لك نا نءالا:ل وق ..:انع ةهملا ةادت

 لك مامأ اهظحالمت اهاياعر طينت تابجاو ةمبرالا ماسقالا هذه نم
 ةقفاومو ةقحلا ةلادعلا ىلع ةقبطنم تايجاولا كلت هاك لبا شام

 ' ١ ةافيغتتا هللا لا. ىلا”لصوتي + 23 راو دوف لل انه نتيمل
 كيلاو يمالسالا نيدلا الا ةعاسلا هذه ىلا قا لدغلا سيماون بسح
 : ناهربلاو لصفتلا

 ددحمو انمدق 5 ماسقا ةعبرا ىلا هرظن يف ملاعلا مسقب مالسالا

 اماعارم نيملسملا ىلع ضرفيو ةصاخ تابجاو اهم مق لكل .هيسنلاب
 ىلا: ( ًايناث ) :.نيملسم ىلا (ًالوأ) : مسقنت هماهأ ىانلاف . امظحالمو
 ةمذ يف نون وكب نيذلا ىراصتلاو دوهلا نم باتكلا لها مهو نييمذ



 ١ ١ مهضعيل هيننلاب نيملسملا تايجاو.

 يع "مما بسم وأي ىلإ : .دساعم ىلا ( اعلان ) . هنأ وه نيه يل مالسالا

 حاولا ىلع نالا م ركتلف . هل نيراخ ىف ا (كياز 2:0 مالسالا

 .ةعب 7 هداج ص مسن لكل هيسنلاب |ماعأ نم نةملسملا ىلع ضورفملا

 :: لوقف .ماسقأ

١ 
 مهضعبل ةيسللاب ناماسملا تسال

 انك مهوحم ظحالاي نأ نيماسملا رئاسلا ةبسنلاب ملسملا ىلع بجي
 ةيعيبطلا قوقحلا رئاس يف ةاواسملاو ةبحلا لثم ةقحلا ةودالا همزاتست

 هل ًاناؤخا ةيعمللا ءاضعا رئاس ريتعي نأ ملسملا ىلع بجي من .. ةيسايسلاو

 لعج عم ةيتاذلاتايستككاو ةيصخيشلا ايازملا الا مهيب زياهلا طانم ن 0-1

 ائانغ مدعو هنأش لج قلاخلا بنا ىلا اهف مكتملا الوكوم ةيملا هذه

 هلووقل.ناجالا طئارشأ ىف ىلوا ظزتش و رقا نيملدملا :نيوب باغليتلا امل
 اونمؤت ناو اومؤنإ قحةنحلا اولخ دن نا.».:: .مالسلاو ةالصلا هلع

 ةقداض نوك نأ بحب ةبحلا هذه نا هنن نا انه ديرو «اوباحم ى
 هرس فشكتي مل نا ًاقافن تراص الاو ناهدلاو ءايرلا ٍتئءاوش نم ةيلاخ



 0 ةياانلاب قياسا كاجسإو 20 0

 5 هل م ىدح 00 2 اوش نك 52 ريبطتل ىعسا 3

 ماتن:ىفو هتلم ىبب .عم هناقالع غابم ىف رصبتلاب الا كلذ هل مت ناو اهلع

 متازادقاوأ مطل صالخالا بقاوع ىفو منع هداعتبا وا مهلا 5

 هانا نيعلا يأر ىربل اهباكيب احلا 442 املاع نوك نأ طرم

 ا اسس ع وم الف 0 42د ىلا ءاحتلال ع

 ة.عامجا ةداعس لك لجانم ص ماابي املا وغدا ولا ةسحملا هده

 انج لماثاو ةيدمتملا مالا لااا سردا . ه.ة.ةح هس دم لك كالمو

 نال ًاقصالتو اهذاحا .نب اكمام مالا_زكا نآءنت اهلازجأ قئاقد ىف

 لاوحالا ىف ةلك مهواو هب ويلا ةداعسلا راهضم ىلا مهةبسا يه اهدارفا

 00 ادا الو موق قمل زالت الد ةمالا انفع لثعازخو ب ةحوعلا

 "اا ايمانك ةدقيفو ةلجراخلا اطالاعا ىف دكت ع اهازت بلك

 ١" لا هنلطال !ةلنحطالقلا كشوو ابطوقس برش مزجلا كلا بزَه

 نم اذه َ حادقالا 15 م 7 تف رو حالاس ريغب وع -

 0 و 59 لالا د مول |3ةنملاءوين



 .١١ مهضعبل ةبسنلاب نيملسملا تابحاو

 ديانتلاو عطاقتلا دعب كلذ مط م . هاوس هيلا قّتي مل دحم ىلا مهاصواو

 لقتن نا اندرآ ولؤ : ةيوامسلا اهيماوأب  لمعلاو ةيمالسالا ةنايدلا لضفب
 ةريثك_ تاخفتم هلعزلا (ةملشملا نبي !كياحلثلا.ةو رضا ىفاسهارأو اما دلع

 هنوعدي نيذلامالسا ناصقن ىلع انلدي فيرش ثيدح دارياب ىنتكتف دج

 نع رظنلا نيفراص مذالمو مهتفب الا نومي ال موك ةلاح اروز

 نيحاسملاب مهي ال حيبصأ نمو » : وهو مماوخا ىلع عفنلا 5 عايل لق

 « مهم سيف
 يتلا ةيوخالا ةيحلا غلبم ىلع انلدب ةيخحيران قئاقح ضعب انه درونإو

 اذه ءانبا اب( ظيتمل (ىلاوالا:ةئلمالاالا-ةيعنلجا اخإ زف نيتبقدؤج وم« تناك

 ىف نيقيقش نيوخا نيب لصحم ال ةجرد اهْنم اوغلب مهنا اوملعيلو رصعلا

 مج, ن با بل طا: كوه رملا موي .تقلطنا مغ .يودعلاة في ويل كاقرب قامؤلا اقنع

 هب تحيسمو هتقس قمر هب ناك.نا لوقا انو ءام نم ءىش ينمو ىل

 5 لوس لحر اذاف م ل لوما راشاف ك.قسأ تلقف هب انأ اذاف ههحو

 صاعلانب ماشه وه اذاف هتثحف لاق هيلا هب قلطنا نأ "ىلا يمعنبا راشاف

 اذاف هيلا هب قلطنا ماشه راشاف ها لاقو رخإ هب عمسف .كيقسا تلقف

 يمع نبا ىلا تءهجرف تام دق وه اذاف ماّشه ىلا تعجرف تام دق وه

 امضعمب رعشت يتلا ةرهاطلا حاورالا هذه ىلا رظنا «. تام دق وه اذاف

 رظنا : اهدبك ةزلف ىف ركتش نا امف ةدلاولا عيطتست ال ةعاس ىف ىتح

 مظع اطوه: ةعاس ىف اهلع اهريغ رثؤت يتلا ةكزلا سوفنلا هذه ىلا

(000 



 مهضيبل ةبثبنلاب نيمللملا تاجاو 7

 م .« هصاصخ 6م ناك ولو مهتشأ ىلع نور ؤيو.د - مج اكبملأو

 ناسنالا اذه اهب رختفي ىلا فاصوالا نم ةبحلا هذه همزلتست امف لَم

 كلنايلا از فه دعب له . ناويحلا نم عفرا هنا ابماع ادانتسا قغدبو

 هذه ةمزأأل ميكالتما.ةعرس  برغتسنا :لوالا اّابآ دازفا ني يخيل

 لك نأش تناك ةقلا ةيحملا هذه ؟ مههددعو مهددع ةلق عم ةرومعملا

 ا” ١ ]وقفا ول. ايتغا 1مل وإ ريما ناك لوسدانفالا هاجر

 اًلبيحاو مازحا نع ةسائرلا نم هبف وه ام يءاسلا زكرملا اذ دصي

 وهو سابع نبأ ىلا ةرصبلا ءارق ةرم عمتجا . هتفيظوب لالخا نودبب

 اف دحاو لك ىنع ماوق ماوض راح انا اولاقف (اهلاو يا ) املع لذاع

 ام.هدنع سبلو ريقف وهو هيا نبا. نم هتنبا جوز دقو. هلثم نوكي نأ

 حتقو هراد مهلخداو مهيدياب ذخاف سابع نب هللا دبع ماقف هب اهزهحم

 :! نيابع نبا لاقف اولمح اهولمحا لاقق رد تس هنم جرخاف ًاقودنص

 هنيعنب يكل انب اوعجزا همايدو همانق نع هلغشي ام هاثطعا هاتفصنا امو

 امو: هير ةدانع نع ًانمؤم لغشي ام ردقلا نم ايندإل شسيلف اهزيهجت ىلع

 . اولعفو لعفف « . ىلاعت هللا ءاياوا مدخي ال ام ربكلا :نم ان

 تدين: ىلوالا: ةيمالتالا  ةمالا.ىف:ةحبحتنملا ةمخلا. هذه. نايرملب

 ربا لمحت الو هواش غلببال اديان اف ةلادعلاو ةيرحلاو ةاواسملا مئاعد

 .٠ ىرخأ ةصرف ىف اليصفت هيلع ملكتنس ام هنم ءزج ىلع مالسالا

 نيملسملا دارفا.نم. دزرف لكب يمالسالا نيدلا طانا دقواذه



 /١ ١ مهضعبل ةمسنلا نيملسملا تا.حاو

 مظعا نا ررقو. اهزكسم ,دسساتو .ةمالا اكل مزغ الق 0000“

 لاق .. ةيمومعلا ةداعنللا قيقحم ءارو _ يلتلا يه. ىلاعت هللا اح ةدانع

 ضعب ىف هعاس كدحا ريض نا » : ثيددح نم .مالاسلاو ةالاضاا هلع

 لاق« اما نيسنرا الني واننا ظس اناا نم ل مىح (ةييتالا ل نال

 3الاءضلا ا/هماع نم رخ نيلا تاذ حالص »5 مالسلاو ةالاصلا هلع

 ةيفابعر حوم) نيدب :ماونا لامع »+ ٠. ماكاسلا و اةاطلا هللجت ناقود .يزتخلاو

 ىثم نم #. هرم هللا مدخ اناكف هيحال ةحاح ىضق نم * ةنس نيتس

 هل ًاريخ ناك اهضَعب ل وأ اهاضق راهن وا "ليل نم ةعاس هينا ةجاح يف

 ماحب ةمايقلا موب هللا هبل :بءاتكا هلع مع وم-# قيربهش فاكتعا ف

000 
 ري ةهذملا ةاحالاب قح اجت طاندانهابف ةلماك مقا !ةللقنألا

 ىف كلاهلا وه نسل نايدالا نس نم' الغو لح هللا دصقم نأ هتتيعب

 تاعمجا يدهم هدصق لب ةينضملا ةداهزلا يف ىنافتلا وا ةيمئئنإلا ةدانعلا

 . اهذارفا ىلع ةندمملانسماؤنلا ةداسن'اهنندم جوا ىلا اهتنقرتو ةيرتشنلا

 قو نوي رش ىفاكاتغا نم ناب ةللكتةلك عامان نا ةلوش هلا راق
 ؟ ماصلاو ةالصلا ةماع؛نم ريخ نيبلا تاذ حالضا

 ن» تالبعزلا وحلا ةمهو :مهنيد ىف رصين ٠ نيملسملا قررا عبللا

 اه ىربن نا بحي يلا نيعلاب:مالسالا وزر نا: اوضيطتسي قع جماع ا

 نآلا نيملسملا نا ققحت ةيؤبناا رابخالا نم انه ةانلقت ام. موشي نم ناف



 مالسالا:ىف قرلا ١1

 طخس اوبجوتساو ًايربظ مهيد اوذِس دق مهلهجو مهذبانسو مهعطاقتب

 عطاقتلا نإ ىلع انلدب ثيداحالا هذه نا من . مماوهال مهعاساب قلاخلا

 هناحبس هللا ناف هنم. قو رم وه لب ةرملاب مالسالا يفاسش ضغانتلاو

 ريكا ناف ةيعما مومعل هلزنا لب .دارفالل نيدلا اذه لزب مل ىلاعتو

 ..ماصغنالاو عطاقتلاب ال .مانولاو ماثتلالاب الا اهب لمعلا نكمي ال هرماوأ

 ةعاملا نم جوحا ةعامجا ىلا مالسالا » : مالسلاو ةالصلا هلع لاق

 « ..: مالسالا“ ىلا

 مالسالا ىف قرلا ىلا دارطتسا

 بينالا *ىراقلا يرن نأ لبق .لصفلا اذه متن نا بحت ال نمن

 دئاوف ةلاسملا هذه ركذ ىف ناف ءاقرالل ةسنلاب ةمالسالا ةنايدلا ماكحا

 ةيرشبلا ةلادعلاو ةيطالا ةلادعلا نيب لئاطا قرفلا كردن انامجم ًاد>ةلل>

 ءاقرالا ىلع ًامامت قطني لملا ىلع إسملا قوقح نم ةنياردل + لوقف

 مكناو>ا ٠ :, فيرشلا ثيدحتل مهلاوم ناوخا عرشلا مكحي مهف

 مظعال  سيلف اذه ىلع ءانبو لا « كمديا تحب هللا وج كلو

 نك ناك امهم سم يجز دبع ىلع رذافتلا ىف قتح مظع

 ىضر يراذغلا رذ ابآ نا عوضوملا اذه يف هب داهشتسالا لمح اممو

 هنم بضغف مشو هيلع هللا ىلد ىنلا ةرضحب ادع شقانس ناك هنع هللا



 ١ مالسالا ىف قزلا

 ىلد ىلا هيلا تفتلا حب ةملكلا هذه مآ اه ءاذوسلا نبااي هل لاقو

 ءاضيبلا ل سل عاصلا اج عاصلا نوف 2 ٠ هل لاقو معومت هدع هللا

 كلذ ٠ 215 رد وبا عضو » اص مضل 4[ ءادوسلا نب

 قاكوذع ةيديؤز لع الف ! مق ىجنزلل لاهوت :تارتلا لع ءاليتج

 ءاننصلا هياشتل هديبع نع قرتش آل ئشم اذا فوع نب نمح رلا دع

 هللا ىضر يلع مامالا نا ىورو . مهدلع همدقت. مدعو مهئايزا لكاشتو

 نراك! اهايدع ا انتو ىرتشافل هقلقم عم قوسلاىلا ع بع هنعىلاعت

 قيقا اهل اقف زن آلا انلفنلا نخبأاوأ نع ألا ةماعلا نط عاق م آلا نم

 الك هما قيَتمؤملا نيمان#ل نابتقف, ةةياوتلا اذينا ىلا لالالا كللاخ

 هن لع اكو كيرف دعم قدح اهم او ىلسي .ااقلبالا ينم هببىلؤأ كلنا

 » أندمس اوِعْدَ اد احح كيابل نا »..: لوقهنع هللا ئخر تاطخلا

 راكش أ! اف :ةاواسلا تح اذان كفك فسأل رظناف + (كلظرلا كوابل

 رظني ال رمع لثم راص ىت> ةيلهاجلا ىف برعلا كولم مهو ةباخيصلا

 ! هتلاصا الو هول ثيح نم.ال هصئاصخ ثيح: نم الا زا لالب ىلا

 ملاس ناكول » : لوقي عمس هل فلخ نييعت دري لو رمع رضتحا املو

 (يةنالخلا لآ ر دهن انا اني ( اها طاق را ىأال تطيقملا ىلا لزم

 « ىروش

 نك نيف أ نم ةفآ 5" 9
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 رشَع عسانتلا نرقلا رن ىف ىتح نالل فوتسليف اهب لحي مل ةاواسسملا

 نط انمودعبا نكمل نم نان رقلا:اذه قعر نم دحاروصتب:الو

 اذا نآآلا ينمؤاي نف .' الّدعو.ةيندم مالا“ رثكا نيب الو ةاوانملا

 رتشبلا:نيب. هنودح نكمي ام رخا ىع ةاواسملا هذه نا توص عفزاب تلق

 مظعلا ادبملا اذه ممعت ليجد ىف ةيقئارملا ممالا اهوطخم ةوطخ لكنا

 نأ تلق اذا قيذك نمو ؟.ىئءالسالا سالإ اذه نم ابرقت الا وه شل

 مهللا : ةيفالسالا بتكلا ىف الا نال نظست مل. ةقحلا ةاؤاملا هذه

 ؛ مهدجي .لثؤم.:ىركذ مهمطاو مهند لام عتمتل نيملسملا دعا
 تاكد اك اهيسألا ناكر اذا“ لوقف قئانن انلأ ع نأ قمتحي انه

 نه طار ماو: ةبيرادلا هذه ىلا .رارخالاو .ءاقرالا. نيب «ةاواسملا رزق

 لل ررأ قح ارسأب_رشبلا عزان يف ةلئنتنمحي ملام ,ةمحولاو ةققشلا

 ؟ هوحمو قرلا لاطبا ررقب مل اذاملف "راب دبعلا لتق مدعو ديخلاب "رحل

 ل1 نليوألاب ةدانع لاطبل' نوما هب ومس دشأ قولا لاطبا ناك لايف

 . هعلاعت للبسجم رايد عب نا جالا الا 51 م ماع نيد مالسالا نا

 ةيرمشبلا ةعيبطلل:ةمئالم هيهاونو. ءرماوأ ثناك اذا الا. كلذ .حصي الو

 رف ال يتلا.ةيناننالا لايمالاو ثعاوبلل ةيسانمو.اهنلغ سانلا رظف ىلا

 ' الل ةممحا لع ةدئاتلا ننفاوتلل ةلكامو [هازتتاتن“راتلا نم

 ن“ ًاحيردت نينا عوبنلا يفن دي اهذارفا نم لع ربغ ىلعو اهنا مغر

 سيماونلا هذه. اهقاليس. ىتلا ةيندملا ةؤرذ ىلا اهنف ناكىتلا ةيميهلا ةلاح



 ١١ مالسالا ىف قرلا

 (لعيخ )و( نيكل تاطياوإ»_لقما نامل ةققال هاك ؤ جاوب يطأ

 ىف *ةليلا سبع قاشنألا عونا اواو لقال هزاع لاا زهدي

 ًارغر' ةوجل ولا وامن يبو دنع ةفلذفن نكي ال كاقلملا ةدلطقلم ؟تاانقأزالل

 نا .اولاق لب . هنيف بشنت ىتلا ملاظملاو تاروثلاو هيزتعت ىلا نتفلا نع

 الا: :يهام ئاؤحتو قئاوع:طيسنلا رظنال“ ربظت ىتلا:تاقعلا هذه لك

 لكف .. ماظنلا خلا طلختا نم: نان الا جرخمو مامالا ىلا قوت: لعاوف
 الف ةيلاع ةيماسس درحللا عماسا ترهظ امهم ةفسالفلا اطوَ ةمكح

 ريس اهم ظحتول اذا.الا ممالا تاقبط لك ىف اهب لمعلا نكي هنأ روصتن

 ريس ىلا ءامكملا :لصي نا :تاههو هروط:و يرشلا جردتلا نشيماوت

 ..ةيواقلماوأ ىلا اتاك: ةقيدلإب مم اعللإ) كالت

 قالا“ هلع طتوغر خالف الا تلاووطلت: [قطنمراقأا الردع از هأ خيا

 تغش هْنَف-لخذ ر“وطت لكنا. ةسوسحم ةقيرطب رب ىذانملاو ىئزكفلا

 ةعبلل ماعلا مسا هيف راض ىذلا تقولا ىف الا"لصح مل.:توعشلا نم

 ةائالملاو هل رطل لسا لت: نا! هيفتقاؤح هللا رستم ان هع ارجل

 ًاعامس وأ فوسلبف لوقب ًاراما انوروأ كلام صعب قفأ ىلع قرمشت ل

 مسح تاه تايضتقمو :تايسانم كلذ مدش' لب ..الك٠ مكح ةدديصنل

 : هب تناك ىذلا نلكشلا ريغ رخا :لكش لوبق ىلا ةيعامجالا ةثيطا

 ءدهطجتل وتج مالها تيم نارام ل نإاذ مقل نانع هل اةتلطألا تي اذهاو

 ةنفالسالا ةنايدلاتءاح ةتباثلا :ةساسالا دعاؤقلا- هانه: ىلع ءاحنب



 مالسالا ىف قرلا ادن

 ةاعارم ناسنالا ىلع ةدئاسلا ةءعيبطلا سيماوتلا كلت ريسيل ةيعارم

 ةيعضولا دعاوقلاو نيناوقلا ىرب اميف . ربدتملا تينو ريع لا شهدب

 قيطني ال ام.نآلا تراص ةقباتسلا ةئمزالا نم انج تاعمتج ا تقر فلا

 ةظفاح ةيمالسالا دعاوقلا كلذ سكعب ئرت ةئهارلا لاوحالا ىلع ًالصأ

 6 لاز“ نلو لز مل اهار . مقس اهروتعي لو نعلم نبيع

 ينال كلذ ٠ ةلباقو .دادعتسا لك مئالتو ةصجا لك للع قيل تناك

 نم .نارمعلا ءاماع اهسسح لظ ىتلا هيقرملا سيماونلا كلت اهسفن يه
 نالل ناسنالا ةاعن لوا

 نم. ةدعاق قرلا نا ملاعلل نهربنل ةمدقملا هذه لك مدقن ال نح

 مدع لاعن.نإ درت انكلو::ناللا ديوي نأ: بحي مالسالا دعاوق
 الو دهاشملا ليلدلاو يللا ناهربلاب هنأشت لوأ يف هل مالسالا لاطبا

 ةرئاد ىف شوزالا ةمالعلالوق لع نم ىوقأ اليلد اذه لجل ئر

 نأ قع .,ًانيتنك يرشبلا:عوتلا: تدافايبوزرملا:نا :ه :.لاق..هفزإعم

 ةيزمو ىربك ةدئاف. نم لخم مل قاقرتسالا ىهو اهجئاتن نم ةجيتن أوسأ
 «يرالبلا عاونلا قر .نافدءلمالا انعب زاقلاةنيزغتلي الو .,ىظع

 ةيرزح قاقرتسالانف : اهنم هئيحم نظي الا قرط نم اناا ناييدق

 قارتفت ال هدنع تناك اهناف اهلعب بنع ةيف تناك ىذلا رسالا لذ نم ةأرملا

 نم: ًاريثك اهلهاك نع عفر قبقرلا ءاهن املو مئابلاو تاوا جعلا نع
 نال ٍلجرلا نيع.ىف ام ًاعون اهائمأو اهئاداب ةطونم تناك تلا بعاضملا



 ١7 مالسالا ىف قزلا

 اضعب مهضعب مارتحاب .اهدارفا ىلع ىخقب ةلئاعلا ىلا بيرغلا لوذد

 قنات نال اهلج اند ا ئيئاتا ةايرملا + ىلع ترعأاياتزملا ب هنهج كا هال

 ام قئداو يرشلا عوبلا ل ناصح ةارملا قرتيو شدذديألا نم امل

 لامعالا ناف  قاقرتسالل موزل قب مف ن الا اما . حالفلا جراعم ىلا اط

 تين راق ةكساكنملا تالالا تءاحو رنشيلا نهاوع نع اما تفخ. دق

 .: راصتحاب ئهتنار« :. هقباسلا ةنمزالا يف هيلع ناك امح انيثك نايتقألا

 ةنالثةنما نم قاقرتمإلا تاليا ةيمالالازتنايدلاب تناك ماوكم

 نع امعيدم 0-0-0 لعلب كي .ءاحو دو> ولا ةئس ل اا اندإق زلم

 هن رثا اهءاف ةراضحلا سيماون ةضراعم نم اهاشاح نكاو.. ةيندملاو قرلا

 رش الاء لع نيعساو ةلاسا و ةبكط  ايوبخ ةرات ادن ليل

 الا هدير مأف امف رخآلا ىلع امدحا ليضفت نكمي ال ١ معن زاؤجاللو

 م١ 1 3 امني ةماسملا ريغ هيشحولا ممالا دض ةعرشلا بورا ىف

 ابهحيعني و شراب الا ءازضأرب ةيزبرب ًاقؤط قاقرتسالا فرش 01 ٠

 لب ةيكيما ةربادلا هذه 6 0 ل 1 1 .٠ ناورحلا

 ةيانتع رادقم م ةبريربلا 8 د . 1 ةراضح كلامملا

 تاذإذ اومدقل مهفنال مهايا متاواسمو مملع مهقفشو .مهاقراب نيملسملا

 رظان قوفشلا بآلا وجرب امك مطوبق مهوجرلو م اديبع مهداكا

 ايمدا ام اموي هارب يكل , هتذمالت كلس ىف هنبا ليقيل ةميكح ةسردم



 نيمئاه مسهناوخاو نيملنملا ءاقرا ءإبآ ناك اب عقاولا ىف . الماك
 مازتحالا' عوضوم ةيمالسالا ةيعملا ىف ءالؤه ناك رافقلاو ىنايفلا يف

 لثم ةيبرااو ةرادالا ىف ةيعامحالا ركارملا ىمسأل نيلغاشو ةلجتلاو
 6 ول ةيرخلاو ةاواسملا قحو اما . مهريغو ناماسو ملاسو لالب

 دنع كواملا نثورع زن تناك ىذلا باطخلا نب رمح نا نادولا كولم
 (الولب: ىات») اند قدغاو'اندّس ركبأأبا نا هئاشلخ لاق همنا ركذ
 اهديبعأ لفجم ىلا ةسنللا هذهل ءاقرا بسفنا اومدقو مهشو رع نع اولزنل

 . ةنئاذلا ميت هئاصخو ةيفختعلا ايازا أرظن"امداس

 ذارطالا هحو ىلع قاترتسالا نقأ مالسالا له نكلو اذه لكاتلت

 01 زل ارسل ع ام اكأوب "نارك هلا“ ككلللا ههنا قد كقرطب رش و

 كانلدنا نكن لم ةكيرت ءزاشاب< كلذ يما راشأ من ؟ نآآلا ةناَغأ وه

 وزنا ىف كاملا رش * مالكلاو ةالّضلا'هلَغ لاقف“ ابلثوأت ننس الو

 ظ « ٠ كلامملا املا

 يف كركف "ضورو  ةيملعلا :ثازخفملا هذه ىلا "كنريصرب رظنا

 نئادشللا اهب اقضا] نيذلا ماغطلا كبلقب ولو بذكو ةيمالسالا ةنايدلا
 لعافحمو + انا قق رلا ريت اهنا أولاقف“ةنفارخلا:رياغملاو. ةئئعولا
 لك اهب عبشتو .عماجلا يف تيات.ى زخأ تايرتف#و ؛ اهبلابدنتو' ةداخنلا

 مالساللو .رحدب نأ :لطانللو ١ رهظن نأ ةقيقحال دب ال. نكلؤ ٠ عماش

 « . نيحن دعب هام نمناعتلو 8: رهشإو فرعي نا

 2 .تياةججتات سيسي ةضمتت ب43112: مه سنتا _ة_1- ا فيسجتتنكتب
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 نييمذدلل ةنسنلا, نيملسملا تاخاو

 نيملسملا ةمذ يف مه نيدلا باتكلا لعد يأ

 نا قنع اذه انموي ىلا هب كنف نم مطل الا مران 2 ردك نم

 اتق ىلع ةالق جانو هع لكح لحاء زو ف تدل لق فن كلل هكا

 ةءارطاقياج اراعنم وللا ريزك وفم هذاك دلل قيد الامأو ةللَو

 اس اوفذقو اهنم دارملا رتغ ىلع ماوقالا زثأكا اهمهف ةيئيدلا هلا هذه

 فارتقاو ملاظملا عاونا لك حارتحا مهلا تدنح ىح لئاظا طارفالا ىلا

 لصح . نيدحلملا حامج و نيدلا رصن هح> تو ماريا ءاكنا

 تلات" تيالوعو ةنزتلا" هاما“ فاؤتل "نيدتملا" لهل كلذ لك

 . دوقملا ممالا هذه لاثما عراب قل ارت هل ناك امث ةيعامجالا

 ةماسنالا ةداعسلا كالامو ةيقيقللا ةمدملا نيد وهو مالسالا اما

 ةقسالافلا عومت رودقم 2 رسل طخ ةيثيحا هده نم ةيعبتمل طتئا لق

 ىلع َناطلسلا ْنَم اًوعلب' ولو“ مهمما ناهذا ق-اهلثم اؤررف, نا اموُمع

 روذح عالتقا ىلا ىرئاي مالسالا لصوت فيك . ةياغ دعبا راكفالا

 ةشخم نم ا للقي نأ ندب هعشم لوقع نم ةتنيدلا داقحالا



 نييمذلل ةبسنلاب نيملسملا تابحاو 531

 اهدش ايه هب ًاظافتحاو اهنيدل ةبحم ممالا رثك ١ ناب انملع عم مهسفنا يف
 ةداق نع اه عجل : ةقيرطب كلدل لصوت هنأ ؟ اهفلاخم ىلع ادقح

 نا دعب يا بم نق دما ذنم نمأالا يملعلا ملاعلا اهررم ملو ةسدملا

 . اهله ةندملا ريثأتو سفنلارارسا.ىلع,نارهعلاو ناسنالا ءاملع فقو
 دق هللا نا معتم نولوش ىرخالا نيدالا مك اءاسؤر تناك اهدبف

 قالخالاو نردلا هديوعتم ةدحاو ةمأ اهلك ةيرشلا ةلئاعلا 1 نا صا

 ناف ”اليبس كلذل متعطتسا ام [دبملا اذه ديت ىلع اولمعاف تاداعلاو
 هللا ناك ةلزالا هتدارال هّتضراعمل هللا طخ ىرشلا عونلا فالح

 ءايش ولو م .: نينمؤمللو .هل الئاق ةمكبحا بابل .هيدن ىلا ىحوي ىلاعت
 كبر مدر نم الا نيفلتح نولاز 27 ةدداو ة هةمأ سانلا ل كير

 ع ةعاعاب ولو 5 79 6 5300

 : ل مهن ا

 دببشا لاميّجشاب مويعبسم داع نايدالا 0 ءاساور ناك اهدبو

 ىدا ولو .مهلم ىف لوذدلا ىلع سانا لل ةعاظف ةيهارك الا قرطلا

 ا 1: ةعوعزو ناريملا بم 3 و ءانالا م , ف لك ىلإ كلذ

 1 الا لقو» : نينمؤمللو هل الئاق

 . ينلا نم دشرلا نيس دق نبدلا يف ءهاركاال » » « رفكلف
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 /1"٠1 ' نييمذلل ةيقلاب نيملسملا تانحاو

 قلاب مهداحو ةتاحلا ةظعوملاو ةمكحلان كبر ليبس ىلا عدا»و

 علا معا وهو هلدس نع 0-1 ع لغو ره كبر نا ا ص

 ناندفاو  نكلتنملا ها ظن ولر كالنلا تكلا تهل

 :- ومدن تاطسا لك اقنالو د >دقح'لك نوفل نع اع ل

 هناسستلاقلا زا كيلا هدم قوام جدن”: ق لاوذلا افالقاقلا

 تاسمح ىلا ىرشلا ملاعلا قارتفا ةرورض هملع قب اس 3 ىف 0

 يعاسلا نوكف تاداقتعالاو براشملا ةئيانتم تاياغلاو ”ىدابملا ةقلاختم

 هآدخس ًاقحتسم هبر ايماع هل مدر ٠١ ريغب يطالا ءاضقلا اذه ذض

 نا اهل. تايآلا هذه نم مهجاتتتسا يه ةيناثلا ةدعاقلا . هبضغو

 ىف مهفالتخاو مهفلا ىف مهكرادم توافت هيس هللا ند َنَع ىانلا 35-5

 مهدعسأ نم نيب الا نيدلا اذه راشتنا ىلا ليئسال ناو لقعلا تاخرد
 رمش ' ىلا اوعسن نا مه ع كلذلو هنم دارملا مهفو هرس كارداب دحلا

 ةئسللا ةظعوملاَو:ةمكتحلا اهلا ةوغدلا وهو اهبان نم ةيمالسالا ةقيقحلا

 نانأح ن1 العلا اذ ىلع هيض مالت نكمل هرقل كدلك
 نورظنب ال مهالعجم نيبملا مهاتكن م نوماسملا امهمهغي ناتالا ناتيرظنلا

 هواضق اهب قيس ىلاعت هلل ةدارص ءايشا.الا نينيدملاو نايدالا فالتخا ىف

 ئرمشبلا غوتلا اذه هردقو هدارا ىذلا عادبالا مت 5 انيس

 0 00 نارمعلا ءاملغ هتبا ام هذه مهديقع ُّق 9 مهديزيو

 مزالو كاسل هس دملا ءاغال ىرو رض ئرتسدلا عونلا فكلات>ا نا



 نيمذلل ةبدنلاب نيملسلا تاجاو 2198

 . ةوج رملا هب داعب دراوم عوللا اذه داربال

 انضأب ةيمكيبملا ىداملا' هذه اثناهذا يف مالسالا .ر رقي نا دعب

 كلذ لعفي.:ال هنكلو هنوقظني ال امب مهلماعي نا ىلع رداق ىلاعتو هناحبس

 اذا مهاوس نع مهزيم اعرو مهريع ةوسأ اس , دلا ايلا ىف مهلم ماع ل

 ايدلا ثرح درب نمو . ري هيداملا خدامسلا لاول ميبنم ةيلهأ ةعأ ع

 دقتعم ىلع ًافيثك اراتس.لديسن نإ مالسالا انيمي عن «.. اهنم هتؤن

 . قالخالا مراكمو قفرلا عاون مملماعم ىلع انحيو نيدلا يف انيفلاخم

 كوري ملو.نيدلا ىف يكواتإقي مل نيذلا نع هللا مك اهني ال », : ىلاعت لاق

 اناهنإو «. نيطسقملا بحي هللا نا مهلا اوطسقتو مهوربت نإ مكدايد ن 7

 :ماللسلاو ةاللصلا هيلع لاق . ٠ مع راشمل لت ”الا بصب و جهت كام و مهاذأن ع

 موييتجمج دج 7-59 امس دك نمو همصخ اناف امذ ىذا نم 2

 « .. ران نم طايس هماقلا موب هل - امذ فذق نم » * « ةمانقلا

 | ميدو: نوناقلا ماقأ انسفناب مهنا واسمع انمزلب ميركلا انتيدو اذه

 ىف ل ثمل قبسسي مل ىذلا نمالا وهو مهق وقح ماضتها ىلع رجزلا دشأ

 دجا هلق ىلع هل ةبوقع ااضعا دحالتَعت ةحردل اطوضا اف تخسرو

 نا ىلع ةرداقو اهمظع جوا يف اهنوك ةلاخ. ىمسرلا اهنيد نع باجالا

 نا ىالسالا خعراتلا ف ءاح ؟ مهناح ىف ملاظملا عاونا نم تداراام لغش
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 نبا:ىنخي ال 6 يلعو -- امهمع هللا ىضر رم مامالل ايلع ىتشا ايدو
 مق هل لاقف  ةفالخلا زكااز نيش لا ديلا .هتلانج نيو :ىلقاعبا
 . ههجو ىلع حال رأت عمن نكلو لعفف كمصخ ماما سلجاف نسحلا ابا
 ماما نماحم نا ىلع اب تهرك 1 : الئاقازمب هلاح_.ة اههقلا كتان اللف
 انتين ةاواسملا ظحالت ل كنوكل تردكت ىنكلو ال لاق - ؟ كمصخ

 كشعب. ىل لق .. ( مظنت ىلانيِشت ةينكلا نال) نيسحلا ايازي ىل كلومب

 دجا نيب نوئاقلا ماما ةاواسملا هذه :لثم مدا يب خعرات ىف درو له

 نم لجر نيبو ةرضايقلاو كولملا شو ع اهمسا زيي ةميظع ةمإ ءالتلطع
 ةاواسملا نا ان رب ءاعمج مثالا غراب وه اذه ؟ اهتايد نع سيرع ةقوسلا

 نم الا ةدحاولا ةمالا ىف ةَفلتا تاقبطلا نيب قح ر رقت ل دحلا اذط

 ل ةقللا ةلادعلا هذه ناب مزيملا ىلا انب ودحم ام ]دحر ىب غن اتاومللو
 . ةيمالسالا ةمالا يف الا ًاقلطم اهب لمعي

 تناكو. منج الب مسا ةميدقلا ةندمتملا ممالا ىف ةلادعلا تناك
 هناذ ىعشلا اما . ٍباقلالاو بتزلا فالل_تاب فاتحبو عوتش تابوقعلا

 ىلا ةاواسملا اما . نيلاغلا هتداقو نيلعالا هتداس ءاوخا ةمحر تح ناكف
 ىلا ةلئاطا ةيواسن رفلا ةروثلا تنب ىهف رصعلا اذه ةفسالف اهب حجبت

 ويسملا لاق . ناوجرالاب ضرالا اف تغبصو :ناسجملا, جهملا ايف تعيب
 ةلود ةمدصاع) امور ىف تابوقعلا نأ » : هفراعم رانش كورلا

 فالتنا تسحب ىلع .ةهتاشتملا تايانلا ىف ائاد فاتح تناك (ناهورلا
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 ن٠ لقتناو روجلا كلذ ليصفن ركذ م ٠ مميئيحو نيم رحخلا ةلاح

 قصلأو ةيواسن رفلا ةروثلا"نبق نييواشن رقلا نوناق ىلا نامورلا -ناوناق

 ١/44 هن ةرون نأ ». : لاق مث ةلادعلا دعاوق ىف للخلا اذه لثم هب

 قال ةفاتجلا باقلالا تح ىلا ةكزللا سقنب تازا.تنالا هذه لك تفذق

 « . ةيارولل وان صخشلا ةلاصال ةعبات تئاك

 ناباوققمم اذا منيدب نوملسملا رذتفي ال فك كطيسب ىل لقف

 مل ةيعامجنا ةداعس لك ببس اهنا ةقسالفلا اهنع لوس ىلا ةاواسملا هذه

 ةبسنلاب طقف ررش ملاهناو .ةيمالسالا ةيمملا ىف الا ةرم لوال ررقت

 ربغ نم ريقح رقحا نيبو مهمف مظع مظعا نيب لب مهل امث نيملسملل

 رشلا تاعوضوم نم تسل ةلادعلا هذه نا دقتعن انا مهللا ؟ مهللم

 ىلا كتلادع يه. لب  ًانزق ريشع ةعبزا لق ًاقلطظم ةهتنكم يف “نكمل و

 كنيد تازجعم ىف ربدتلاب مهلا انش ءىش لك تداسو ءىش لكت رمغ

 ْ .."ريدق ءليش لك ىلع كنا

 نمغالو كلو مهنساحم و انثيد نع بناحالا ةلماحمب اني ماللسالا

 ءافص نع لب الك مهف ًاعفط وأ :مهنم ًافوذ ةئغادملاو ةبراؤملا بإب

 هركب اب ,هركذو مدح بايتغا نع اناهني هنا د ةيوط ةمالسو ةن

 ءوجولا نم هجوب انل.للحي ملو : ءاوسب ءاوس اندحبايتغا نع اناهنب اك

 ةلادعلاو | ه"ومملا نوناقلا راتستح ممايشا ةرداصمل نط قاهوالا بضن

 ء اهعادقتسا نيفلاخيملل ةبسنلاب مثالا ن. ريثك هلعفنو هلعف اك ةمهولا
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 ةوسا مظعأ هباحصأو يلسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر انل كرت دقو

 هناف-انتادقتلمقلاخعو,ةتتيد نع نيتاجالا اةلمام: ابق وماتت للا

 عرشيو مهسلاجم ىشغيو مهمالو رضحي ناك مالسلاو ةيحتلا فرشأ هيلع

 ةيعامجالا تالماعملا عاونأ لكب مهلماعيو مهيئاصم ىلعمهيزءيو مهزئانج

 ا كزتشلم زي ةلغاشو.دحاو:نوناقب ةموكحم ةيعمج لكىف اهنم دبال قتلا

 ضرِتَِب ناك سو هيلع هللا ىلص ماوخسولا بيش نإ ةعوكسلا هل |

 ةباجصا نفاارجج ال ةفعريملا تنم ندمت يو: امو باتكلل لكل ب

 مولكو ةعساشلا كالمالا ووذو نورثملا مهنم ناك هناف هضارقا نع

 ةنكلو هش ةاشرم .لوسا: ىف :ميضو دمع يشن لا

 مالسالا نا اط ًاذاش راو ةماللل املعت كلذ لعشب ناك سو هيلع هللا ىلص

 مهعم نوشيعي نم عم قئالعلا عطش هيوذ صاب نا نم لاو ربكا
 ٍةلالد كلذ ىو . دقتعملا ىف مط نورباغم مها ةححلن دحاو ناكم ىف

 ةئيد نع ةيبنجا دالب ىف هدرفع شيعي نا عيطتسي ملا نا ىلع ةقطان

 :' . مهْنم جوزي نا هل حمسيو لب هتلم ريغ نم اهلها نايك م

 ةفسلف كانه نا انيري ام ةيندملا رافسا نم ايديا نبب امف سل

 الدوم رصامرو : مال الا هيلا: عدني انل لشعب ئردشبلا عتلا »ماتا لا ودل

 نايالا ةروجت نال نم كننيعب .ر.اهقحالو اهقباس ممالا ميراوت حفصت

 يعونلا مارتحالا سومان ةدايش نم سايلا ىلع كلمحي ام ناسنالا ىلع

 : ينلا لو .قثب كلعجيو رمشبلا دارفأ نني
00 
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 رظي ال ةلملف  ةفع اذ .دجمنافسوفنلامش نء رظلاو

 نادبالا هل رعشَشب ام ناسنالا ناسنالا مط رانآ نم عراتلا انيرب من

 ؟راصتنا لحم تناك عئاظفلا هذه لكناو ناويملا هنم لجخيو

 مهفااحم نمي كتفلاب هيوذ ماي ايوامس نيد نا روصتن ال نحن . نايدالل

 مهف ءوس ىلا هلك كلذ بسنت انكلو قرطلا مظفأب مهفاش لاصئتساو

 . ةيميولا مهايمأو ةيصخشلامهبر امل امف سيلدتلاو شغلا مطاخداو اهعبتم

 مهعون ىتب نومري اوناك ةجردل ه'ارك الا ىف ةيشحولا كلت تغلب دق
 ااا ا لطب رب وأ ةرساكلا تاناويحال ةببب رف ولأ ةطجل اتا و اتلل ةنلمط

 نويصي وا نيفلاختم نيهاجا ىف امهنوقلطيو نيديدش نيناصح ىليذف

 ناريث ىلع مهنوقلعي وا رانلا يف نييلاغلا زاقلاو نارطقلا مهد واج ىلع

 مهموحل طقاستتف مهريفز الو مهنبأب نومتي الو ةديدع ًامايا ةئداه

 سانلا نم عمسمو فاز لعال] بع نك ةنزاذا لكل مهموحش بوذنو

 نورمي اوناك لب راني اساسحا وا قفشي ًاداؤف مهسفنا نم نودحي الف

 ْ نيفشتم نيج رفتم مولع

 ناكل, ةنيلتملا داقحاالاب ةحيجات ارو دصلا هذه نبأ كساب .ىل لق

 اهنيد كرت اهضفر درج اهمسا وحمو مثالا لاصئتسا ىلع اهيوذ لمحت ىتلا

 ةءورم ةمعفملا ةمحرو ةمكح ةءولمملا ةمحرلا ةيمالسالارودصلا كلتنم

 ءازاب قدت نا سئانكلا سقاونل حمست تناك قلارودصلا كلت ؟ ةمهو

 تناكا ان ًاظيغ ببست وا ًانكاس مهنم كرحم نا نودب دجاسملا نذام
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0 
 كيرش . الو .عزانما الب“ نيعلسملا :ىدبا ني. ةرشأب ماعلا كيداقم يلاقي

 مهفلاخم نايدا ةيرح ىلع اورححم نا كش الو نوعيطتسي اوناك مهناف
 ..قتلخو خامورلا تلف مقتل

 تالاتنملا ءاشحا .ىف راخيفلاب اللكم لج دي ئمالشالا:شيوطا ناك

 2هئفعو مهيد ىلع ساسآلا نيمطت همه 7 لعحيف ًاداقتعا هل ةفلاخلا

 مهرامذ نغ عاذدلاو مميامجل مط 530 مهدباعم طفح ىلع مهعور

 : ةيلملا ,هدئاوعو ةينيدلا مهسوقط لك ءارجا ىف ةيرحلا مات مط قلطيو

 ةالصلا هيلع هللا لوسر ةنس ىلع ًايرجو مالسالا ملاعتب ةلامع كلذ لك

 . مالسلاو

 عونلل مهمارت>!نيملسملا ىلع ءكتن نام عيطتسي اذه دعب له

 ىمساو ىلعا مهيد نا دححي وا مهاوس ةما لك نم رثكأ ىزرشبلا

 كتفلا ليبس ىف ةقلطملا ةحابالا تادقتعملا فالتخا ىلع قفا

 ةحاسف مهئادعا دلآ عم ىتح هيعبتمل رولا للحي ال مالسالا ؟ ةوسقلاو

 مكن ولئاقي نيذلا هللا لسيف اولئاقو» : ىللاعت لاق ءاجيط اناديمو ىعولا

 « . نيدتحلا يحي ال هللا نا اودّعت الو

 بوي لب مهنردل هنيد ةفلاخل هلها ةعيطقب لجرلا ىمأي ال مالسالا

 لاق مهوحي هتابحاو ءادا ىف قرطلا لك لمعو فورعملاب مهترشاعم هيلع

 ىف هلاصفو نهو ىلع انهو هما هتلمح هيدلاوب ناسنالا انيصوو.» : ىلاعت

 ىب كرست نا ىلع كادهاح ناو . ريصملا ىلا كيدلاولو ىل زكشا نا نيماع
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 عيتاو ًافو رعم ايندلا ىف امهخاصو امهعطت الف لسع هب كل سبل ام

 « ٠ نولمصت مناك امب مكتيباف مكعج سمب ىلا مث ىلا :بانا نم ليس

 هبغار يما ىننسا : تلاق امهمع هللاىضر ركب ىنا تنب ءامسأ نع ىور

 ةبيتع نبا لاق مث لاق ايلصأ| هتاف سو هيلع هللا ىلص.ينلا دهع ىف

 ةباالا « . نيدلاىف ؟واناق مل نيدلا نع هللا 19 ال » : ىلاعت هللا لزئاف

 هنا ىلا ةلح ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع زمع لسراو

 . كريشم وهو ةيده

 قييرفتلا هب ديرم وهو نايدالل ةءاخ هللا هلعجم ملا ماع نيد مالسالا

 لا 101 وللا يب الو دحااولا نطولا ءانبأ نيب الو ةريشملاو لهالا نان

 اهدارفالك ةلئاغىف وهو ًاملسم نوكي نأ عيطتسيل لجرلا نا ىلب هلكاب

 «ىش لمع نع ةفلاخلا كلت هلحم الو. بهذملاو دقتمملا ىف .هل نوفلاخ

 ةمفادملاو مط ةبسنلاب هتايحاو لمعب نيدلا همزلي لب قالطالاىلع مهدض

 : ةينلا قدصو ةيحملا طئارش 5 نيعارم اوماد ام من ومح نع

 هاب امف اهاعفنل لالخلا نساحمو لاصخلا ليمحم انفلكي ال مالسالا

 فالتخا ,ىلع نيسحراط عجأ ملاعلا.وحت اهب موقنل اهب انفلكي لب طقف

 : مالسلاو ةالصلا .هياع لاق , اظيلغ ًاباجحو ًافدحح ءاطغ تانايدلا

 اوقدصت » : لاقو « .رشال ةمحر هلق ىف هللا لمح مل رمس>و دبع باخ»

 نوا+عيو.نوملسملا لمع ةيطلالا ىماوالا هذهب < . اهلك ن ايدالا لهأ ىلع
 لجر هبرش ةباحصا نيب اساج رمع ناك . نولضملا كلذ دضب مهما ولو

 6 نكاتجي توكل فقةتس 7 تس: 3 هو 40 ةححي

 ١
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 لحرلا فصنن مل انأ م لك ةنلاقو ه.سلاح ىلا رظفف لاوستي ةمذلا لها ن*

 :ااك-؟ خيش وهو لاوس هكرتلو. تانغ وهو هب 00 نأ حض

 هللا كنهحر ريدتق ٠ نيملسملا لام تدب :نم هل. فرضي تتار هل رك

 مالسالا نكمت فيك بجاو ةبحرلا عئارذلاو ةئ ١ كلا اوفا هذه

 لتلا ير زمشت نك :نيذلا ةبرغلا تكنتلوا ةدقأ عار وي نإ فلك رولا

 يدلا دقحلا مدع ىف ةبآو مراكملا هحو ىف ةرغ مهلعج قَح مله اجب

 يرشبلا عونلا نيب نم ةدوقفم ةفيرنشلا لايمالا هذه هيف تناك نامز يف

 ظ . هرشأب
 مهنارهظ نيب نوشيعي نمل نيملسملا ةرشاعم نسح ةهج نم اما

 ؛ ةبطاق رشبلا خعرات ىف هلثم دري ملام -ىزخألا تانايدلا باها نم

 قم ءاومالا ايل ادعتملا لو ميفلاَخل ةرشاعملا نس مهتم تغلب م

 ةشما را اهرهو ةدشاو ةلثان قانعز نقع نيوظا نالاو اذ

 خاسي هل مالغو رمع نب هللا دبع دنع تنيك » : دهاحم لاق : ةكرتشم

 ًارارم كلذ لاق ىح يدويا انراخ ادباف تحلس اذا ممالعإن لاقف ةاش

 لير مل مسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر نا لاقف اذه لوقت كهل لاقف

 هذه نيب هللا كمحر نراك« . هترويشس هنا ايشخ قدح راخلاب ايصوي

 رمسلا تاما نم“ ةندمتملا داللا ىف هعمست اه نيبو ةشهادملا ةلماغملا

 له . مهالذاو دوهيلا داهطشا الا اطل ”مه الو ًايموي 200

 اومسي نأ اهبثذو ةنتفلا بالك ع يطتسي لصفلا اذه.ىف هاني ام دعب
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 سدأ نم لكل رشلا رامضاو ( بصعتلا ) ىت.دلا دقحلا ةمهب نيماسملا

 0.1 ار نم ةلزانا لأب ةينادملا ةالب ىف ماوي لك عمسن.انا .؟ مهتلم نم

 00 11 1| هلآ موي كعلس ليف ..اهعاهن نم لحخم انلمجب اما ياهلا
 ريغب نيدت تلا فئاوطلا نم ةقئاط ةكاعم اهمه تلمح ةيعمح ةيمالسأ
 كا مهلا ؟ مالسالا

 دقحلا نا *ىراقلل تنش نا دوب للصفلا اذه َ نا 7-1 نح

 ل12 هلال ديم هنم نيتئلسملاو# مالشالا درج ىلع انهرب يذلا ىبدلا

 مل هلاو اهءابطا انعأ ىذلا اهءادو متالا رئاس نديد ناك نآلا ىلا ًانرق

 "001 ذيملا دة االم لوقأ الو تس هفيقخم ىلا :لسوتي
 تدعلا اصلا نفوشلبتلا هلاقامإ لقت نم نسح!اليبس كلذ ىرتالو

 تسل نايدالا ةيرح نا » : لاق داقتعالا هيرح هباتك ىف نوم.س لوح

 ىردلا دقللا خيرات نع ةرابع وه هلك ملاعلا رات ناف دهعلا ةديعب

 ىلا دعاصتي ةيرخلا نه مدقا وه يذلا ىيدلا دقحلا اذه . ( بصعتا )

 نم هلكملاعلا ىف مومذملا بصعتلاراثآ ددع مث « . خيراتلا ىف رصع دع

 خورلا تاصوت ًاريخأو» : لاقمث ىطسولا راصعالا ىلا ىلوألا نورقلا
 نكلو ١ لعل ا ؛ ىف نايدالا ةيرح ريره ىلا ةيفسلفلا

 دوهيلا ريرح خيرات وهو ١74١ ةئس ىف الا ةلداعلا ةينمالا هذه ققحت مل

 نع هيلع تناكام ىلع ةيواسن رفلا رولا ناف هلك اذه عمو . ملاظملا نم

 . ةينيدلا ةيرلا سيسات نم نكمم مل لامعالاىف ةرادآلا نسمع نم اهولخ
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3 

 مهيد هاعمل ةيسنلاب نيملسملا تابجاو

 حسب الف ةيمالسالا تايجاولا ريكا نم بجاو دهعلا ظفح نا

 نوثدابلامه نودهاعملا ناكاذا الا بايسالا نم بيسىال هضقن مالسالا

 نع يدعم نوكيا نير ديسلا فج ىقاترت قرن رول
 ايكيا عودلا اهناليره. + ىلا ارا سس نكرستلا نسر وا ا

 مه نيذلاو» : نمؤملاتافصل هدادعت دعب ىلاعتهللالاقو « .دوقعلاب اوفو)

 لوأ نم مالسالا خيرات حفصتي نمو اذه « .نوعار مهدهعو مهتانامال

 دهعلا ٍظفح يف لثملا مهب برضي لاجر. نيملسملا نإ ققحت نالل هاك

 قلب ةلثمأ مس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر خيران ىو دصقلاىف هيلا قدصو

 حفص: ينمو .ممها ولعو مذلا ةراهطوف مثالا ةداقنيعأ بصن عضوتنأ

 هِضَن نع ىهنلاو دهعلا ظفلل سماوالا نم هيف ري ميركلا نا رقلا

 نم ردا هعيش اهحراضت ال ةيديحلاةنيرعلا نا هل 100

 . اهدودح ىدعت مدع ىف اهظفي ةدشو ةلادعلا دعاوقل اههباطم ةثيح

 مهودع مامأ تابثلإب ةفيعضاا هتباصعل هضي رح ءانما ىف نيدلا نأ ىرت الآ
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 تاعاسلا هذه ىف قد. سس. هنانبا ريكذي نع لفغي مل شطبلا ديدشلا

 هللا لاق ؟ عد لقأ م اوقحلب الاكل مهيدهاعع فواحملا ةديدشلا

 نم متدهاع نيذلا الا ميلا باذعب اورفك نيذلا رشبو » : ىلاعت

 ميلا اومتف ًادحا مكيلع اورهاظي ملو ًائيش كوصقني مل مث نيكرشملا
 .6٠ نيقتمللا سحب هللا نا مهد ىلا مهدهع

 مهلماعم نع قرتفتالف مط ةدهاعملا مثالا دارفال نيملسملا ةلماعمامأ

 ىصوا دقو قباسلا لصفلا ىف نيلع مالكلا مدقت نيذلا تاتكلا "لفال

 ًادهاعم مظا 9 يبرر ىبرصأ » : َلاَقف سو هيلع هللا يبد انيس. مملع

 20 ًادغاعُم لق ن* لوح مالسلاو ةاللصلا هيلع لاقو 0 هربع الو

 ازلاقلا| المع رب اناف:ملكقف هماد لمت الغر نما نم ه # « . ةنلا ةحئار

 ف ةندمتملا ممالا ران حفصتي نمو اذه « . ًارفاك لؤتقملا ناكولو

 ةوناك ام مناف ةفيغضلا مثالا عم - واسنم هدلج رعْدَس ةقباسلا نورقلا

 ناكَن ف ٠ ةوقلا ريغ ًاس ومان ةلئضفلل الو ةؤقلاريغ انوناق قدخال نوفر

 ديقيو ةيدوبعلاو رسالا لذ تحن عقب ناك ًافرعض ريص# نأب ظحلا هدكتي

 ريغ وا ةعاتضلا وا ةثارخلا ىف هللاومل ةلآ نوكمل لالغالاو لسالتتاب

 . كلذ

 ده عبو نوت |
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 مهيراحل ةبسنلاب نيملسللا تابجأو

 ماب ماق ملسو هيلع هللا ىلص. ىنلا نا اجرا هلع 5

 ءاسن مم نواماو دارفأ ةعبتف ةماعلا 1 ُّق هذ رفع ةيمالسالا ةوعدلا

 نها ةنلغا رس .كالاطا قي زبر. قلمت الا مرن ا كمال اننع "ايلا ةبلقظ
 6ع

 قنا ناسانيغ هان وترا نبل همسي داس تما طقس او
 مث اهالصف نيتمكر ةالص ىف نذاتسا .لتقلل هوضررع املو. رانلاب بذعو

 مهلتقاو « ًاددع مهصحامهللا . امهتلطال عزج ىبام نا اونظننا الول لاق

 2000 ىزبنا أ 10 مونم قيماالو ٠ اذوب

 لع رصا هب ناك جي ىا» للك: سين وفا نيت قالو

 عزمت ولش..لاضوا , ىلع :كزابي ':: اشي '.ناو لالا :تاذت ف كلذوأ»

 باطي امم عظذاو دشا هريغل لصحي ناكامو مهدحال لصحام اذه

 نيماتسملا ءالؤف ىلع ٍبئاصملا هذه ترمتساف , خيراتلا بتكن م :هليصفت

 ىلأ ” "لوا ةشيخلا ىلا ةرجطاب مط نذا مث . ةنس ةرشع ثالث ةدم

 سوق نع مهلك برعلا مهتءرف مهدعاس دتشاو كانه :اومنف منان ةئيدملا

 ىرت » : نولوشي اوناك تح لجولاو فوا دشا.ىف :ةنييدملا ىف اواظف
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 اوثما نيذلا هللا دعو » : مهعورل ًانيكستو مط ًانيمطت ةيالا هذه مهلع

 نه نبذلا فاختسا م ضرالا ىف مهنفاختسيل تاخلاصلا اولمعو 1-7

 لئابقلا ملع ترهمجم أمل من " ءاانخاىان رك ننال. ىوغم خا

 نا مه هلثأ نذا مهمالطصاو مه دابا دصقش ةدفاح بنمتجاتم مهعاو

 نييملا حتفلاو نيكلاو رصنلاب مهايا أدعاو اوتيثيو مهسفنا نع اوعفادي

 مهرصن ىلع هللا ناو اوملظ مهاب نولتاغ نيذلل نذا » : ىلاعت لاف

 ا اواوقيب نم. الا.:قحا ريفي مخ رايد نم اوجير قنا نيذلا ..ريدقل

 تاولصو عيبو عماوص تمدط ,ضعبب مهضعب سانللا هللا عند الولو

 ىوقل هللانا هرصنينم هللا نرصنيلو اريك هللا مسا امف ركذي دجاسمو

 ةكارتملا بئاتكلاو ةللاطلا شوحلا كلت مهرودصب نوقالي لياقلا

 مط هدعو ققحب نا دب ال ىللاعت هللا نا نونقيتم نودئمطم مهو ةكارتملا

 تاحلاصلا اولمحو مكنم امل ندلا هلئأ دعو » : لاو ثءدح مهدغو

 تبذك دقلو » * « ٠ موهلبق نم نيذلا فلِختسا م. ضرالا ىف مهتفلختسل

 لديمالو انرصن مانا تح اوذواو اوبذك امىلع اوريصف كذبق نم لسر

 رطن الغ ًاقح ناكو + © « . نيلسرملا ام نم كءاج دقلؤو هللا تاميلكل

 < ٠ زيزع يوق هللا نا ىسرو.انأ ”نيلغأل هللا بتك» * « . نينمؤملا
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 نيبو ددعلاو ددعلا ةليلقلا نينمْؤملا ةفئاط نيب بورحلا نارين ترعتساف

 ريتحاو هدابع بولق اهنانماىف هللا نحتما ةديدم ةدم برعلا لئابق رئاس

 بئاصملا نم هروصت نكمي ام لك ىلع مهرعآو هسماوال مهتعاطو مه ربص

 نه. ىبصأو ءاقثلا نم قئأ مهناعا راضو ةبئاش: لكن م ميولق ثفنت قع

 ىلفسلا مهئادعأ ةلكو ايلعلا مهنلك لعجو ضرالاف مط هللا نكم مث ءافصلا

 قوتي فلا نكل وب ع ا نع مهدادضأ ةداباىلع نيرداق اوراصف

 كيال د5 مالفلاو_ةنلفملا زك :مالطسللالا ند نم كلذ لئلق نأ

 م اهنيال» : هلالج- لج لاق مهعم لدعلاو مهتربمب مه مي ىلاعت هللا ناك

 مهو ربت نا مه رايد نم ؟و> رك ملو نيدلا ىف مولتاَش م نيذلا نع هللا

 « . نيطسقملا بحي هللا نا مهلا اوطسقناو

 نيذلا ىلع رهزرفظم نأ اداَو مه ع أ دطوو نينمؤملل هللا نكم املو

 اوعبتي ال نأ مهمآ مالآلا عاونأ مهوقاذاو ممأشن لوأ ىف مهوملظ

 ةمكحلاو لدعلا دودح نع او>رخي اليكل ىنشتلاو ماقتنالا ىعاود

 ننس مكمرجي البومب ىلع للافف الالم كدااويف دم كلذ ناباوهارأو

 ىوقتلاو.ربلا ىلع اونواعتو :اودتمتنا مارحلا دجدملا نع ؟ودش نأ, موق

 « . باقعلا ديدش هللا نا هللا اوقتاو ناودعلاو مالا ىلع اونواعتالو

 ةاعارم بحي لب طقف نيروبقملل ةبسنلا» ىماوالا هذه تال

 :ىلاعت لاق لاتقلا نارين لاعتشا ءانثا ىتح ةمحرلاو قرشلاو لادتعالا

 «.نيدتعملا بحال هللازا اودّدعت الو مكولتاقي نيذلا هللا لبس اولتاقو#



 مهيب راحل ةنسنلاب نيملساا تابحاو 0 ١
 نوكرشملا لتق امل . مهنعلو مهئادعا بس نيملسملا دنع ءادتعالا نمو

 هياَغ ىبب هدك اوجرخاو هب اولثمو ةزمح سو هيلع هللا ىلص يننلا مع

 : ىلاعت هللالزناف مييلع اعدو هيلع ديزم ال ًانزح نزحو ًاديدش ءاكب

 | الل يلف ىبنشإ وأ نيلع بوتب وأ ءىج مالا نم. كل سيل
 مهنم نيعب راب ناثمال مب ترفظ نيل لاقو مهملع ءاعدلا ن 017

 000 نكلودب 000 000 ىاَعَي_ هللا لزناف

 ئراسالاب اوصوتدا» :لاقف مهتءاسامدعو 5 و مهاغارمب نيملسملا

 0 مهزبخ مهوطشي انك

 حضاولا لضافتلا رت ,لصفلا. اذه ىف كل.ءائمذق اَم.هللاكنحز ريد

 ند مث ربغ و نامورلا ه ريس نم ار ام ندو ةطالا ةلادعلا هده نيب

 هه تماهف- يرشبلا عونال احاتح ًانوعاط اهسفن :ةلءاج تناك ىتلا ممألا

 ىلا ةيمالسالا ةلادعلا هذه ايرقت الا وه ىدل رضعلا اذه بورح ىف

 تابعا عدناف . ىرشبلا عونلا ىف هلوصح نكمي ام ىهتمل جذومت يه

 دعو مظعلا اهامع لمعت برحلا لاطباو ملاعلا ىف ملا دساتل ةعانلا

 هلمؤتام الي مت اذا تح هيف اهطشنيلب اذهاهلمعب ازهيال مالسالا ناف هيف



 ١17 نوملشسملاو مالسالا

 ةيوطلا قدصو ضالخالا ماعد 9 ه«:معحدو ةرصا.ةلاو كولملا ةدعاتتب#

 اط حجو مسلل أ وحن ناو 6 ىلاعت هلوق اناا هدب املا 5 لك ذف

 « . ملعلا عيمسلا وه هنا هللا ىلع لك و

 سه مح. همه

0 
 را

 اهبلع نونا ىلا, ةنيدللا لوضا لك .ةمدقتملا:ابلؤضف.ىف انطنشإ لق

 اهنا لع ةيسملا .ةلدالا انقأو .ندمتملا ملاعلا ىف قرتلا نم.هارث اها لك
 هذ ناو هش ةدمددم اناا وما ا وش مالسالا دعاوق ضعب.

 لمتحي ال ةيمالسالا سسالا هذه نا ىلع كلذ نمض انهربو . هسنع

 ذاوحولا ننسل ةمالم اهنال ليوحتلا ابلع ودعي وا ليدبتلا:اهيرتعي نا

 امنازك نكمي ال ةقباطم سحاب ةتيثملا ةيرشبلا ةايحلا سيماونل ةقباطمو

 ةوطخ لكحو ماعلا ىف لص قرت لك نا انلقو هوجولا نم هجوب
 هناو مالسالا ىلا ٌابرقت الا وه سبل لامكلا ليس ىف لوقعلا اهوطخمي
 مالسالا رابتعا ىلع رشبلا ءالقع ةفاك عامجاب ام اموي صالا ىهتنيس

 . .٠ نينايلا ةحارل انما نيتدايلبلل ايياغ ال



 نوملسملاو مالسالا :١

 هتسملت ىذلا نوناقلاو ماثالا ءاَعب ىتابلا ماعلا نيدلا وه مالسالا ِ

 مدقلا نم ممالا ءالقع مها . ماوعالا نم فولا ذنم مالعالا ةفسالفلا

 قفويوةيونعملا سفنلاو ىداملازامحلا ةحاحم موق ماع قح نيد نع ثحبلاب

 ةبسنلا دجويو مكح ساطسقو لداع سومان ىضتقم ىلع امهلاطم نيب

 اذهب اومتها . رخالا ىلع اهدحا طلسآ عنمت ةقيرطب امهايما نيب ةقحلا

 ارق نك كرما ناسنالا ناب. مهململ. هناظم لك نه هوسسحمو ىمالا

 ىف عقو نيرهوجلا نيذه بلاطم ىف لادتعالا مات عارب مل اذا مسجو

 ةاحلا ةفيظوب لخا كلذ هل لص> قمو اهدحا لاطم ىن طارفالا

 هلهذ ةمدص همدصل الا هب عرسي ال ىوقلا ديدش راس ىف هسفن عفدو

 1 ١ يفدالوليم وضعوا ةعون ىلإ: لع ةحتاج خبط هبنظ نع

 خمعراتلا ثداو> دعب الو عطسا ليلد سحلا دعب سيلو ءالقعلا ءالؤه

 سفنلاو مسجلا بلاطم نزت مل ىتلا بهاذملا لك نا ىلع عطقا ناهرب

 ميوقلا امهسومان نيرهوجلا نيذه الكل ددحب ملو ميقتسم ساطسعب

 ةقهرملانكفلا امهسب مود نيمظع نيمسف ىلا املع دوست ىتلا مالا مش

 نا نيملقلا كتلوأ دا دوس. قح "ةلطتسم ًادامآ, ةحئرملا لقالقلاو

 هريس نم ففخي ًامواقمهماما دحي مو ةقلطملا هتيرح كلتما مو رخآلا

 ناسن الا لاطم ىعون د>١ىف طارفالا همزاتسيام لكل فدهساو فرطت

 حييصيف هبقع ىلع انيغم هدرب ةحبص ةيريشلا ةعبطلا هب حيصت نأ ثياب ملو

 قئاقحلا هذه هيايعب ري مثالا عراب حفصتي نمو . سمالاب نغي مل 01



 ١ نوملسملاو مالسالا

 ..مليوطا وب قاوم الا ةحتنلا لة

 ةرورض نم مهراكفا ىلع ءامكحلا ءالؤه قفاوب نم لواف نحن امأ

 طب 00 ييفلاا وهلا د بلاظم نيب قفوي ماع يعل ول

 53 اوصف انتسا دقو . ةعسط امهات وه 1 الا حالاصب اهدحا حالص

 ةلاح يه اك انه ءافشلاو ةفاتحلا ضارمالل ةضئع سفنلا نا ةمدقتملا

 ند همس يب نا عيطتسي ال لحرلا ناك املو . ءاوسب ءاوس مسجلا

 كلذكف ةيمسحلا ةحصلا نوناقل هماعتب الا ةكلهملا ةعيبطلا ضراوع

 ةيسفنلا ةدعصلا نواس ىحسلا نواس مع ىف لع هاذ وه . نوكيلاا ف

 ايقلديما وو اهيل ةه رطب نعوض وم نانبنإلل ناكر ناَطولا ناذم

 انلرتح عع نافخ ناذإلا 'قاناوتاعلا كناذ نورك نا: فلو ارخضأالا شرا

 . رخ الاي ازا رضا” اهذعبا :كع رشا “نان رك داكل نقلت نللا

 ىرتعال .ىلا 'هتادبلا :نم ادوصخ نرقلا اذهأىف «تخضا يقلل هذه

 ىلا ىه اهسفن ةقيقحلا هذهو . اهمحصب ةدهاش هلك دوحولا ةلاح نال اهف

 وسلا ةيمنطلاةنارذلا اهومس ةنايد ةنفيلات كل انانور وا: الع ةلمإلا كلك

 نا نحتسن نحو ةيفسلفلا قئاقحلاو ةيماعلا هنادبلا مئاعد ىلع اهناينب

 ثاحبالا ) باتك نم ةمحرته اهدعاوق مها ىلع ةلاجعلا هذه ىف ىتان

 دعاوق#: : لاق. اوزاك ةمالملا فيلات" (:ئضاخلا نامزلا لع ةقطحالا

 اهب ىنتعاو تاكل قاخ راتخم هلا د وجوب داقتعالا ه ةيعسطلا ةبايدلا
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 دوجوب داقتءالاو . ىنانالا عونلانءو ٍةينوكلا ملاوعلا نع. زيمتم وهو

 مسجلا اذه ىف ةسوبحمو ةيرحلاو ءاكذلاب ةفصتم نانالا مسج ىف حور

 ملا اذه رهطتنا اهتداراب اهنكمي حورلا هذهو . هيف ىلتبتل دما ىداملا

 ةداملاب اهسانكتساب هلفست نا اهكمي اك ءامسلا وحن هبب تحرع اذا هيقنتو
 ةيرخلا عضوو ساسحالا ىلع لقعتلا ةعفرب قلطملا داقتعالاو . ءامصلا

 ةرطبس تم . ىزخالا .تايرحلا لك لضاو عوبني :يه.ىلا ةيقالخالا
 ناحتمالاوهو قيقحلا اهمسا ةلضافلا قالخالاءاطعاو . يلكلالادتعالا

 نم سفنال يجيردنلا صياختلا وهو ىتيقحلا قف نانو تالا

 فارتعالا اريجاو . ةداهزلان توما ةعاسا 'ىهلاو . مسجلا قئالع

 ةداعسلا جرادمىف ىناسنالا عونلا قر لصن نودب نكلو يقزلا نوناَقب

 . « . ةداعسلا كلت رربت اهدحو ىه ىتلا ةلضافلا .فطاوعلا نء ةيداملا

 ةنايدلا ص صوص. نم .امذقب اف. هرظن نعمي نم :لك نا كش ال

 وه مالسالا نا هينيعب رب ةيغيبطلا ةنايدلا هذه دعاوق ىو ةيمالاسالا

 ةيملعلا مهتاحا رئاس ىف اهوسملتو ةفسالفلا ايي ىلا :ةينيالا كيت

 ١ راوطخلا جف, يجتشيو نيمدتن: م نآلا ىلا ناهزلا .ميدق:ن

 يقرلا ليبس يف ةيعامجالا لقالقلا هذه لك نيب ىرشبلا عونلا اهوطخم

 نم لع ريغ ىلع يمالسالا نيدلا دعاوق نم موب لك ًابرقتم جودتلاو

 لج: قلاخ!ابعضو ىلا ئؤصقلا ةياغلا وه مالشالا نا دك ًاتْنو:ةدارفا

 انيغولتل دادعتسإلاو .ةيلباقلا نم مف عضوو عونلا اذه ماما هنا



 ١ 1/ نوملسملاو مالسالا

 : ىلاعت هللا ل وقلق ادصم وه امن ناسنالا خعيراتىف هليعافاو هراثا دهاشتام

 « : قحلا هلا مه نيبتي تح مهسفنا يفو قافآلا ىف انمأيأ مهيرنس »

 ىلا: نفهدللا/قوطتلا .كيذت دع قنفلا نممملا كرش اهياااقلا

 تناك نا دعب سانلل تح رذا هما ريخ 50 ةيرعلا ةمالا ىف لصح

 . ناكم يود سيل ناكع ةيشح ولا نه

 للعلا نم هيف نوعقاو مه امفو نآلا نيملسملا ةلاح ىف ثحيشف

 ءادلا نيا عنا ةديدع نورق ذنم مهاوق تكبنا يلا ةعاجالا

 نكتار لمتاطف تاك جف ةلآتنملا اذه كح من . ءاودلا وه امو

 لكنا و“ ةلعلا تاذ: نع اضغالا لكى ضغ هونك ابار كلاس |

 هبحاص غلبي ال دهج اذهو :ةيضرملا ضارعالا ةاوادم ىف هسفن دهجب

 ضصاخلا هلاوناق تسنح ىلع هلبعافا جيتي لزي مل .نضوملا تيساؤلاو اه هنأ

 نحن اما . ةيمالسالا ةيعامجالا ةئيطا مسج ىف ىجيبطلا هريس ريسيو هب

 يالا زم نب ام ةدئاف جتني مل يذلا كلسملا اذه كلن نا ديرت الف

 نارها نوبت لص ىينابص رع هك ايلا ىزييلا اوربا ةيل

 انا وهدف وعم اكلم الو اجدع ليس ءاعافزع يورو ةلا اي

 : لوقنف هقيبطت ةيفيكو
 امتمولرجح تنوكت ىتلا نيملسملا ةيندم نا ناسنا لك ىلع نال

 ناكا ١ لع دهالا .ةزيطق ةدما ىف اهنانفا: تعرفت تارعلا ليرد قف

 نكمتو . ةيمالسالا ةئايدلا ربغ يلوأ ببس نم اط نكي ل قونشملا دالب
000) 



 نوملسملاو مالسالا ١

 هذه نا ىلع لدتسي نا نارمعلا مولعو معراوتلا ار نانا لك

 ا الكرار اةجلإب اهزتكراو ريس - تانندملا ؛عزسا تناك ةئلدملا
 | ثلا ناعاا نلغ .اريثتو 56 ةمز ال اك التما اهاوقاؤ انْ امجعاو

 . لمعلاو للعلا اهو ةيعامجالا تاداعسلا لك ا سؤمللا ةمماجم. تنأك ابنَ

 ئه رما ادبم ىف نيملسملا خيرات ىف درجملا رظنلا اهيدهي روما هذه

 لف ةيمالسالا مالا عي ىلع ةريغص ةلوج انرظن اناجا ول نآلا انكلو

 نب ةّراس طاظخممالا ندماون ىرتلوالا انؤابا هيلع ناك ام ىكع الا ئرت

 رصاسنعلا لك نا عم ًاثيشف ًاثيش انتيمهأ وح ىف ةذخاآو ىرقبقلا
 ناسنالا ةظفاحم هيلع ظفاحمو مالسالا يعدت لزت ل انعومجمل ةنوكملا

 نم رصعلا اذه ةفسالف ىفرطتم لوقا قادصم كلذ لوف . هداؤف ىلع

 نع سوفنلا عنمو قراا نع ناسنالا:دبش امومع تانايدلا ناش نا

 ىف برعلا ةلاح ىف ةرظن لقا ناف . الك ؟ لاهكلا جراعم ىف جردتلا

 امث هدعب مهقر ةعرسو مهييدم ىف مث مالسالا لبق مهتتشحوو مهلاهج

 .ةلوقملا هذه بذك ىلع ةحضاو ةلالد انادت مهاوس دنع ليثم هل دهعي مل

 امهم ةدعاق لك نا نم مهلدتعم لوقا قادصم رثالا اذه له نذا

 نا نم ل روصضعلا نه رصع ىف اهم :اشل'ةيقرمو ممالل ةنادع تناك

 ةنمزالا ةئسل امتداضمل لبقتسملا ىف ىقرلا عنك ةمونارج ىلع ةيوتحم نوكك
 اذه انباتك ىف مالسالا سيماون مغأ انسرد اناف . الك ؟ تاسانملاو

 اهدعاوقل ًامئالم ةيرشبلا ةاللا نيناوقل اًهاظم الا هر مف ًاققذم اسرد



 ١ نوملسملاو مالسالا

 لب هدنع سسوفنلا فت ادح قرال عنصي منا نييلا يزرزاتيافو
 مم ًالهج لوالا نوعرشتملا هعضو دبق لك سكو ,ةماع دعاوق نس
 كرتوىلؤوالا اطالغا نم سفنلا صئاصخ لكقاطاو ةيبقتسملا ةايؤ ا نيسب
 ال نمو ةمكحلاو لادتعالا ةداج,ىلا اهله نا دعب نكلو اهتنعأ اهلا
 وه: دومجلا ناو مومذم لادتعالا نا, هيف لاقي نامز اب ا ا
 تح نيملتملا ىذيأت ف .بيسلا وج اانم ,نذا: ... طييرفتلا وانت طاّزفألا
 يف الا ببسلا دن الف نح اما ؟ مب امابضخ ريب ف ”مهئابا ةاوليبخا نإ
 دارملا ريغ ىلع هلمحو نيدلا ىنعمل انمهف ءوس وهو الا مهلا صالا اذه
 : لصفتلا كيلاو هِنم

 ةمآرقلا تايآلا ىلع دانتسالا ةقباسلا انلوصف ىف انهرب دق انا
 .مالسالا ضرغ نأ ىلوالا ةيمالسالا ةيعللا لاو>او ةيوبنلا ثيداحالاو
 قرلا سومان بسح ىلع جدار ايدام تانفملا ناش ةيقر وه لوالا
 هناو هب هتاروطتو :ناينإلا لاوجا ءارقتناب هييراع ل ادتسا ىذلا ماعلا

 اهلمجحيو اهئاوش نم .سوفنلا روطي اع ةريك الو ةريغص ردا م
 انملكت دقو املع لب وعتلاب هينو اهملا راشا الا امفظو ءاد.ال ةلابو
 الا<سيرال الو ناهذالا ىف لاح كوكشلل لع مل ليصفتب اذه لك ىلع
 ملظعالا انداوس ىرن نآلا انعومم ىلع ةرظن ءاقلاب نكلو . نادجحولا ىف
 دصّ تاوعد درحو ةدابعا دعاوق ضحي هنا الا ماللسالا نم موشي ال
 الو ةرخآلا ىف :ىلعلا تاجردلا لاون وا ايندلا ىف تاجامللا ءاضق اهب



 لنوملسملاو مالسالا ١6

 هيف ام اماو . جاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاو ةداهشلا الا هنم نوماع

 نه ةيبرعلا ةمالا تثعب ىلا لئاضفلا تازحعمو ةمكملا تايآ نه

 انفع الغ اونرض دقف ةيلاثلا اَيلالج ةورذ ىلا ىلوالا ااا تدجح

 هلازا نم ديحولا ضرغلاو مالسالا ةدبزو نيدلا بابا يه اا
 .ةدشردالاو

 َلّزاَتلاَ] ةياونتللا مواقملا نء نئوفنلا تيلاطم نيب ًاقف وم“ مالسالا ءاج

 31 هليل نوكل ةيداملا ىانشالا نم نانطا, لاطم: نيو ةقالخالا

 انا 1+ ركوب اكادشما نيب اقوم ةسيظ تلاطتت نيي“”الداع الماك

 اولا ننلل ًازيخن اولاق كبر .لزنا اذام اوقتا 2 لبق » 2 هللا

 لوقو « . نيقملا راد متلو رب 0 ةوبالا رادلو ةئسح اسدلا هذه يف

 للا راللطد كز' قناكرخ ند » :ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر

 ىو نكلو « .هذهو هذه نم ذخا نم ل لن ةانيدلاة رتب الو

 ممآلا ءاوها اوعباتو ةغلابلاةمكملاذذه ربدت نع حشكلا مظعالا انداوس

 ىف مهو ةداع هعباتمو ةدانع ضخم هنأ اومحزو نيدلا مهف ىف ةقبالا

 00 01 ل اطمح )»ال وقب + ناطللما نم اهماشأ لان ام 'راكفا”كالذ

 هقف نم نا » : مشو هيلع هللا ىلذ هلوسر لوقيو « . امدلا نم كت

 « . كتحلصي ام بلط اسدلا بح نه سلو هتشدعم حالاصتسا لدحرلا

 اهلل نما[ ومكر و“ ناكألا زاتسإ اذلملا دغاوقلا هذ. ىلع شاثلا لدساف

 امسدلا قثداع نه يلكلا عرفتلا رو ةرابع وه نبدلا ْنا مهشفلا



 ١6 نوملسملاو مالسالا

 اوملعي لو اذه لك اولعف . ةيندللا لايمالا لك نم قلطملا طارفنالاو

 لحتلا لصأتسا يذلا نوعاطلاو ةقباسلا ممالا داب أ ىذلا ناطرسلا هنا

 ىف نووزعم مهو كلذ اوملع نا مط ىلنن ضي كلوي نقولا

 ضر لايف اوريسي فا : ةي الاءذه نيبو مهب اعينم ادس نيلعاح مطاحم

 راصبالا ىمعت ال اهاف اب نوعمس ناذا وا اهب نولقعي بولق مط نوكت

 « :روبعصلا,ىف ىلادبؤلقلا نيت كلو

 ا ىوقتلا ىنعم ريبغت ىلا ابادا نيدلا ىنعم ىف ىسلا مهفلا اذد

 للعلا هباحصانِمْزَو سو هيلع هللا ىبدهللا لوسر نامز ىف 71 تناك

 ظ لوقا هيلع مخ ىذلا لحرلا وه عزبألا ان هد مف بسح ىلع ا

 قلكو ل لما يلق راسا يف هلل قيد قمل و ولللا ا

 ىلع ناك نيشم نا ئذلإو لو الاو خاوالا لاوس لهنلل) ناك لك

 لاخلا امروا ةمهم ىلا ىعد ناو ٠ ليم هقنع يف ناكسلح ناو . لله

 لماتم لكرفا رب ا وهو نبآلا انيك ا. تع وعلا ةفلطإ هر ونعت :للزأ]و

 ىلع هل ضتانم هيلع اوناك امل ةرياغملا مامن رياغم اصلا انفلس لاوحا ىف

 هءاككأو محو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اذهوال تفك مقتسم طخ

 ماعلاو صاخلا هملعي م اوناك ىيدلا لاكلا ةّلثماَو -. هءا مهو

 ةداقو ممطاو .مشلا لهاو ليخلاو دحلا لاجر مانالل خيراتلا هيوريو

 الا دحملل ةيار الو. اهودرو الا:راخفلل ةنظم اًوكرتي مل مظعلاو ءالعلا

 رولا مثاعد اوضوقو ليطابالا ىلع قحلا ةلك اولعا تح اهوعفر



 نوملسملاو مالسالا ١6 ؟

 اهتقحسا لاخلا تمداص ول ةمه ىلع مريس علاطم لدي امم ليلاضالاو

 اذو 00 اهنلانا "فَ ةس اق اول :اناغلا_ كهل“ وأ" هديس

 ٌتْدَخرَغ هه: او از الا اهناج مهم دعت الو ئرايح رصعلا

 تاغو لامعألا فهافسو رؤمألا اياثد نع ةعفرلا تاومس ىلا ظ 20

 عوترلا نع مم داذ م ةمه . لايمالا سئاسخو روجفلل ىندتلا نع مهب

 داهو نع معدر موماكالاكُلا 'لزآَم ىلا مهثعب تاوهشلا هاومم يف

 ةروص ىف ةكتالم اوراص ىتح تانمركملا داجم متست ىلا مهتشح تالزلا

 00 هذ © نط "نم ةقالع نك ولو“ اعطانت اروكو ّن :ممدأ

 ىؤقتلا نم" نالا ةارئاماال هبوذل اهطخحو هيعبل مالسالا اهمسر بلا

 ””روظفحلا نسقناو' روتحفلا' نع اَهاَنْيَرا مالسألا ىلع تقط ول ّقلا

 ةللخألا انعم نهج ءفااكدقأوأ ىذلا ىوقتلا ىف“ ىسلا مهقلا اذه

 ناولمعي نيذلامهو ايندلا لهآ ةانيمس منق : نيمسقلا انا مسقن اناء

 :ةيركفلا مهمناحياب وأ ةيوديلا مهتاعانصب ءاوس دانعلا حالصو دالبلا حالقل

 ارا اع اينافا اركزل قالا نون اعألا "الحا ءاتتتس ماقو
 تخمو لوبطلا تفاخ تاقزطلا ىف ىتملاو مايصلاو ةالصلا ىلع مدفن

 ملاتلاف هروذج تلضأت يذلا يمهولا مقتلا اذه ىلع ىنبناو : مالعالا

 ستلايت انئيلذلا لهأ تنتؤ نا هدْيَدَع نورقانُس ىنالنالا

 مق ةزخعآلا لها رصق 5 ةيداملا ةذاعسلا راد اهملع يتلا مولعلا

 0 رابتعالا اذهب لوالا مسقلا راصق ةيدابعلا مولعلاب لاغتشالا ىلع



 ١01 نوملسملاو مالسالا

 الهاج قالا منقلا راصو تايشلاو كوكسلا يف هعقوي الهج- نيدلل
 ةيسشاعلا هلاوحأ ةسايس نع ةيامعلا ىلا: هادا الهج اهروماو ايندلم
 كلذ ناك ولو -هانحم ءام ةقاراو هدي دم ىلا هاّدأ يذلا زوعلا يف مقوف
 : فافش زحاحو قيقر راتس د

 نيدلا ءىئداممل ةضقانملا ماه :ضقانم ايندلاو نيدلا نيب قيررفتلا اذه
 اهزكحأأل لطعمو لب. هرما ول قمراسو هنو لك نك يلا

 00 ١ ١

 بلاطم نيب قفوي ىذلا ماعلا نيدلا وه مالشالا نا قبس امف انلق
 ةداحلا ىلع مقتسإ نأ 1101 ضي ال 5 مساو سفّلا

 نم سبل ةدابعال عاطقنالا نا انلقو ةعطاقلا ةلدالاب كلذ انسماو ةمكحلا
 نيدلا حالصا ءاح هناو « . انم سيلف لس نم » : مالسالا تاررق»
 هللا دعو * ةئس> ة ضيألا يفو ةلسح ايدل انياب انير هاعم اسدلاو

 فلختسا 6 ضرالا ىف مهتفلختسيل تاخلاصلا اولمعو مك تاون نيالا
 بسكلا ىلع ضي هلا ةقطانلا ةلدآلاب اندك او «.. مهلبق . نم نييذلا
 نإهذالا لعب ار ئات نشا ةباراتع ل دكلاو نوجا /نغ ع عدررو لدفلا»
 ةنب ةطسنم هرظن ىف لامعالا ناو نامزلا اذه ةفسالف لا وقأ 7

 ءايرلا هاحصقم ناكو اهلك تامرحلا ناسنالا كرت ناف هدصقمو لعافلا

 لاق . ًاروجأم اباثم ناكهيف أطخاف ًاللاص ىون ناو ًاروزوم ًاقفانم دع
 هنع هللا ضر يلع لاق « . تانذلاب لامعالا اما » .: مالسلاوةالضلاهيلع



 نوملسملاو مالسالا ١ نة

 نمو دهاز وهف هللا هجو !مب دارأو اف اب ايندلا ذخأ نم » : هانمام

 « .دهازب سيلف هللا هحو اهب دري ملو ابف امو ايندلا كرت

 ةلدالا هلغ,انقأو ةمدقتلا الوصف ىف هنم برم ام وأ اذه لكاتق

 ةيمالسالا ةيعلالاوح اىلاراظنالا ليوحم انه ديزنو ضةنلا بقتال يتلا

 رخآو ىويتد مق نيمسق ىلا نيمسقنم اونوكي مل اهدارفا ناف ىلوالا

 .لمعلا ىف ةدحاو ادب مهلك اوناك مهنا خعراتلا انل ىوري لب ٠ ىورخا

 لطب ملو ًارجات ناك نيملسملا لوا وهو ركب ابا ناف ًاعم ايدلاو نيدلل

 نا لبنح نب دمحا مامالا ىورو . ةفالخلا شرع اوبن نيح الا هتنهم

 رحبلاو ربا ىف نور< اوناك لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصا

 دجسم اى هل ًاًعيدص هنع هللا ىضر ةبالق وبا ىتلو ٠ مهليخم ىف نولمعيو

 «.دحلااةيوازىف كارانا نمريخ كشاعم بىلطت كارا نال : : هل لاذ

 همحا هيف توملا قينأي عضوم نم ام» : لش هنع هللا ىضر رمع ناكو

 هللا ىلص ىبتازال كلذ «. يرتشأو عيبا ىلهال هيف قوستا نط وم نهىلا

 ءناكف ىرخالل لمعلا ىلع مهنحي ام ايندإل لمعلا ىلع مهتحب ناك سو هيلع

 هتومت كناك كنرخ ال لمعاو ًادبا شيعت كناك كانندل .لمعا» : لقب

 .قزرلااوبلطا» : لوو « .كراممثرحلاناف اوثرحا» : لوشو « . ادغ

 لوقيو « .ةراجتلاف قزرلا راشعأ ةعست» :لوقيو «.ضرالا اياب ىف

 « . لالخلا بلط ىف اهنم ةعست ءازجنا ةريشع ةداصلا »

 ١ قةلوألا اهنسج لاوخاو ةنمالثالا ةنايدلا ضوضن منه
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 ىذلا ٍبئسلا نيغ وه اذهو .ةيويثدلاو ةيئيدلا تابجاحلا نيب قيرفتلا

 نع ًامنر اهداحا نيب ضغابتلاو نغاضتلا .دلوتف .اهضارغا ىف ضقانتلا

 ةيركفلا ىضوفلا ىلا ةيعملاب ىضفي ًامطالت نيمسقلا نيذه نيب مطالت

 طبر ىلا ةيمانشالا ةلياطا ىلع كككف :ىضوفلا كلت” كلش لاو

 هذه .ىلآ ةمالا لاح ىهنا اذاف . مهلبقتسم َّق مهلقنم ءوسو مهعوم

 معاوهش ىف ةفاكلا ىدامت ىلا:”ىراطلا داسفلا كلذ نويئيدلا يسنيف

 روصقلاو داشزأالا نوع نءدلا ةقياحلا ريصقت ىلا نويوسدلا هورعبو ةيميهملا

 اميب ةغرافلا ةحالملا هذه ىف نوزمتسيو ءاوهالا ىوذ تاغز عش ع

 اهماما ةمالا ةفراح راشتنالاو ىثفتلا ىف ةذخا داسفلا ميئارح نوكت

 ثداوحلا نم اماع 1 نا كعب اهعاف ةيمالسالا ةمالأ ةلاح 2 هده

 لصفلا نم ةقباسلا مثالا هيف تعقو امف اهعقواف ىلوالا امتدحو مصف ام

 ةنشلا قتلو جالا ةيانن'قيترف لك دتحا:اهيلقا قفاو انسلارل نيل

 ةرورضب او لاسجالا رثك | مه رضاحلا انايح لعلو هقتاع ىلع
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 ىف .انئاململ ًاًضارقت اهدشاو اندحم .نم مده ام ءانل مالسالا لئاضف

 . رضاخلا نامزلا تايضّتقم بسح لع ملعتلاو داشرالا نع مهريصقت

 اا تالاكلا ثامن. قاشقنا: للا سوفنلا هىبَب لعقنمل اننا م

 معإ دق يذلا قالخالا داسفلا حارج نم ابلع كارت امم أرب ةشعنمل

 اياثدلاب الا ساسحالا هيف .تدقف ةظنقن ىلا ةثيدحلا ةأشنلا قاسو مطو

 نم حيمتمن اننا الا ةحنال روعشلا كلذ رداوب ىر انا من . ساندالاو

 هطئارش لمكتس مل .رومشلا كلذ نا لوق::نا:لجال ةيرحلا انئارق

 لئاضفلا ديف ماع ءامسلا رظع نا نودبيرب سانلا قاكف 4 هيرورضلا

 نوذفرصنم مه رسأ ىلع نوسلاح مهو مهنادو مهصاق رمغتف ةيمالسالا

 نأ نورين هبلا ل اك نإ... ًانكمت هلِمحَغ وا: لمالا:كلذ ٍفرقي ام لك نع

 نم ًاصاخ الكش نوسبلي لاجر ةطساوب الا اهتأت نكمي ال لئاضفلا كلت

 ىلاكلاك انكو انلوقغ' .قوقحب انسخ ,دقف: كلذ اننلخ نا اناف الك

 . الك . ةيوزئملا مهرود ىف دوعق مهو مماجاح لكب اوقزري ول نودوب

 ةريصق ةدم ىف ىولخلا ىنارعالا اهمهغ ناك ىلا ة.ءالسالا لئاضفلا نا

 ؛/ ةبانهملا ةمالا هذه ةاكن ىلع ًاقلطم رعت ال

 وا لادج ىلا لوقعلا ىلا ذفنت نا لجال جاتحم ال مالسالا سسأ

 دنع سفنلا رعشت كلاسملا ةحتاو ذخألا ةاهس دعاوق يه لب دبهمت ىلا

 « هوجولا نم هجوب اهنع ريعتلا عاطتسي ال ةحارو ةنينامطب اهب اهملع
 لك نتا ىلع 75 درعة :فيسح شيا . ىكن
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 ةئيامطلا كلت رس رسفي نا داراو نوكلا قئاقحب ًالاع لجرلا ناك ناف

 ابن اًتوو دعب كراطرلا امارطضا دعب ترةتساف هس ىلع ندا ىلا

 يفو ةيرشلا ةايلا فيلاكت ينو قلخلا رارسا ىف ربدتي نا الا هذع

 ضرغلا يفو هرساب نوكلا اذه عومج ىلع ةدئاسلا ةقطانلا سيماونلا

 تدسألاا كلل“ نا ًاناع هينيعب ىرتل هلع ًامغَر نافثالا هللا“ ردت نفذللا

 ىلا ةدي> ولا ةحلا صاط لها1لا لقعت ةعرممو اهلوهس ىلع ةيمالسالا

 اثيعاو . هارخاو ءاسدةحازو دانعمو رك دانيت َّك 6 اللا لصوت

 ةلاؤ يمل ارغلإ ن ىرع لع ةضيلش ناك الابوذعا جلا ةحيطأا ناقل

 تايوعصلا لك لاذ َق لوعسلو مهم كاعد ىلع ملاعلا ابيل 5 اللا اهارب

 ذعااوقلا. .ةناتماو':ةلاومللا نم ماليثالا "يطا نال نعمل اقل

 نيدشرملا روصق نه ىكتنو دعاؤقلا كلم اننادقف ىلع: ىابتن اذاملف

 نآاوقلا ل ةوايغا ياا ور ةؤانع سويا !ةطوس# اهلا عج ةبنألا فق

 انفلتسا ةزتكدي ]ماو سو هيلع هيلا نوط هللا !كوضو ةنشن زو قرت ذا

 همهفيل الا نأ رقلا لزب. مل ىلاعت هللا نا نوماملا نظي له ؟ اصلا

 قوروتقلاسوؤر ىلع لقعت نودو ادرلل أرقمل وأ نوصوصخم لاحر

 ةمعآ نإ. مازفالا ءىلانيل ا هافلا» ناط اقتل زان كاقراطلا:طاغولا

 تاكربلا لوصحو مباوحلا ءاضقل الا لس نا حصر ال مسو هيلع هللا ىلضص
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 ىلع دعاستو مال الايفانب رومالا هذه لك نا نوماسملا معي ؟ لزانملايف

 . مالسالا بر طخعس بالحتسا

 ىهو هللا لوسر ثيداحأو ةمكحلا ديز عمتي وهو نآ رقلا نا

 نيءاهرسن و سورطلا يف اهنيودتب هللا سماي مل نارمعلا نيناوق ةصالخ

 نيئداؤسلا كالم اهناف اهب اورمت ايو,اهمكح اوريدتيل الا ةمالاب تاقبط رئاس

 نخحناه . اذه انلوق ىلع ةحح ربكأ نيملسملا خيرات يفو نيتاملا كاسمو

 لكشلم | اج دنع نع. جوبق انلاب اف :مالسالا تالاك ىلا :ةجاحلاب اننعش

 ء انين الا ران نيك الورد هتعاظيتانويق لع

 كالا اش ىلع مهو مهنيعا ماما ءاذغلا نوري ىلاسكلاكن آلا انسلا

 تاياورا ةهلاطم : يف . انناقوا لك قرصن نا نئاشلا:ناملا نم نيبلا

 ىلع نمزلا كلذ ن. ءزمب اننض عم ( هيحروب لوب ) و ( الوز ليما )

 ؟ هرساب دوجولا اذه رارسسا هيتفد نيب عم ىذلا باتكلا كلذ ةملاطم

 ءارو ىرخلا يف نيندمتملاب :هيشتلل ليتو رونتلاو ندغلا ىعدن انا

 ىركفلا توملاو لوثلاب انم نيدعاقلا ىرنو نوكلا ريتاسم فاشتكا

 (سوبيت)و (اتبح) و نارمعلا ىف (رسنبس) تايرظني ًاباحتا انسوؤر ىنحبو

 ردت نع رظنلا نيفراص انئوك ةلاح ةفلفلا ىف ( اوس ) و ةساسلا يف

 مهرامعا هلكملاعلا ءاملع ىنفا ول ىذلا ( نا: رفلا): تاتّكلا كلذ رارا

 لاغتشالا نم لج انلعل . اهنم ءزج ىلا اولصو امل همكحو هعئادب ربدتىف
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 .ناكنا . ىلقعلا روصقلاب مهن نا نم ةيشخ انريغا ًادلق ةينيدلا رومالاب

 انناتك يف ًالئلق انرظن. ةلاجا هنع انينغي ناك ىمعا دلت وهف كلذك

 ةناكتسالاو ءاوزتالاب عاب ىذلا نيدلاب سيل مالسالا نا ىرنل ىواهتيلا
 وه امم ةدابعلا ىف مسلا ءانضإب وا ةناهملا ف سامغنالا عم بصعتلاب وأ

 كلاب طابت ىدتلل نيدلا وه لإ .ةلدقشسلاو < رضاحلا ةلندملا تلاها اناث
 :مشلاو لئاضفلا ىلا هيدهيو مهطاولعو ددؤسلاناسنالل ببحيو لمعلاو

 حابصملا رون نراقب ام الا اب ةفسالفلا مكح نراقت ال مكحي كلذ 14

 نوكيأل هذه ةلاملاو مالسالا ىف ملكتملف . راهللا ةعبار ىف سمشلا رون

 عا اقطا: نوكي لب ةرشالا ةعاو لا ارباذكتتا ةماق:راكقال 13م
 . اهفلذ- نم الو اهيدي نيب نم لطابلا اهمتأي ال مكحب ملعلا مكلا ناسل
 ال دعاوقب . تماصلا دوجولا اذه ةنسلأ اهلع ةلالدلاب حرصت تاي رظنب

 فرشياهنمو نارمعلا موي املع سساب . للز اهروتعيالو للخ اهيرتعي
 هش قرشتف داؤفلا مهص ىلا ذقن راوناب . نافرعلا نانح ىلع ناسنالا

 هذه نوزح ءرملا ىلع ريس ابنا سمطنم الو اهؤاض وحن ال يد

 اماضا امم ةدقئالاا رح ىوادت . ةرسعلا اهدقع هل كفنو ةردكلاة احلا
 نع درطتو ثراوكلا تانعط نم اهحورق دمضتو ثداوألا ماهس نم

 دعب نكستف اهمالحا تايشاغ نه اهرهطتو اهماهوا نيطايش سوفنلا

 امباحح تيكا امنود قزمتو اهباب نم اهمداعس ىلا هخ اباعجمو اهارطضا

 5 نتج الا وعلا دي هنن لانس كعالا ب وكيملا لك لطم نال ةطاص اباعجم تح
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 يق ةسِمْطاَو ةلاقطياو ةنومنعا نمت ّرملا ةلاح ىلا "نظنت الا
 ةياهايللا ىف مهنم لجرلا نا ؟ هدعب مهريصم ىلا مث مهملع :مالسالا قارشا

 يهو ةرفح اط رفيف هعارذ ىلع يهو ةالفلا ىلا هتنباب بهذي ناك
 ناكو اماع نحي اداؤن هسفن ىف دجي الف هيلع اهداؤفب يدعز هلا اوعب

 الا لمفي مل هنآك ًارورسم . احرف هلهأ ىلا بهذي مث هيديب ةيح اهنقدي
 ىلا كشيعب ربدت . ةعنشلا رضو هنع لسغيو هعمسلا نسح قحتس ام

 مهقانتعا دعب مهلا رظنا مث ةيناعلا تاساسحالاو ةيساقلا بولقلا هذه

 هلي لام ةميركلا فطاوعلا نم اولان الاجر ىرت ؟ اذام ىرب . مالسالل

 ةماهشاا ةنثمأ ىرت . ةمجرلا نالب ىذغو ةمكحلا دهم يف ىبر لجر
 نوملغي اوماق ةلبملا قالخالا وأ ةليلحلا اياجسلل نيطاساو ةليضفلاو

 ىر ٠ . مهرافسا ىف هونودام روصق مادا مطاثع قالخالا ةفسالف

 نواضفي ميزنادو:مهيصاق' رمي مهلضف و مهيديأ ني سي مهروت ًاسانا

 ىلا رظنا . ًارادتقاو ةمه ةرساك آلا نوقوفيو ًاراقوو ىوقت ةكمئالملا

 لا اذام ىلاو ةيلهاملا نمز يف هخيرات عت ىذلا وهو باطخا نب رمج
 ةمكح كاردا ىلا هيما لآ: ةنس نيرشعو عضبب مسا ىانديللا ما

 هكلم ماوق اهب ظفحو نيملسملاو ءاللالا اهب ريع تاو ةسادنبو

 مظعا هنود وبكيو عيرمشتلا داهم يف ىبرت كلم ربك ١ هنع رصقي امم مظعلا

 داؤفلا ةقر نم غلبو . ةسايسلاو ةمكحلا رجح ىف دلو فوسليف

 ابهنم هيلع ىثغيف هللا باتك نم ةيرآلا عمسي ناك ةجرد ىووقتلاو
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 : تببلا اذهب هانع ينتملا ”ناكف .. ةديدع ًامايا اهلجال ضرمي وا

 انودب. نأ عزش نحنف قرو هبال ند عزش دس الاف أسف

 امسرادم : ىف قالخألا سرد له ؟ هلا اذاممو اذه هل لصح. نيا نم

 ةينامربلا رباثلا ىلع ةسايسلا وأ ةيماعلا اهعماحت ىف نارمعلا لع وأ ةلكلا

 هنكلو كلذ نم ءىش اال . الك ؛ ةيقوقللا سرادملا ىف عيرشتلا وأ

 أهمق رردسو دعو هيلع هللا ىلص يلا ثدداحاو نأ رقلا ولم ناك

 . اماهعم هيلع رمل ناك مف هربع لاسو

 نيدلا ةطلس كينيعب ىرتل الثم كل هانيرمض دق د>او لحجر اذه

 ازيوشو تاهزنلا هاا ريقتى ءويبتات هعرلخو عانطلاةلاساوو ا فاحألا

 لءاسس لظنو انرووظمار و زودكلا دكة نخب انا اق .ةهحتو هبا الجت

 ىبسملا قافخا دعب عتتقتو اهب فصتن قالخا دا هيل

 ميقثاو ابل اء قلنا قفاقمم يو انرغ قل الدان حق للم 1
200 20 4 8 0 3 . 
 نفادملاو روصقلاىلع هر وصقم هلوسر نكاسو ا هللا مكح ناك ران ادا

 3 6 6 : 6 اهب : 1

 ةيداملا ناسنالا' قلاخ ةنقرت 'وه لوالا هضَّنع نا اوكردنو 'مالشألا

 سفنلا عيطتست نالجال ًايلك ًاطايترا امهضعبب امهطابترأل أعم ةيبدالاو

 اوهقفي ناو . ًاعيرس ًاجورمع ءالعلا مواقم نم اه دعأ ام ىلإ جزرجت نأ
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 عوكر نم ةيمسجلا ةدابعلا ذعقف ىنعت ال مالسالا ىف ةدابع ةظفل نا

 حالصا هيلع ىبني اسمأ هب. ًاديرم ناذنالا هلعفب ام لكنا لب دوحسو

 رظن ىف وه اهلك تانئاكلل وا هعوب ىنبل وا هتيعم وا هتلئاعل وا هتاذل

 : لجو نع هلل ةعاطلا لاكشا فرشاو ةدابعلا عاونا نسا نه 7

 * هنارما ىف ىلا اهعفري ةمقللا ىف ىتح ءىش لك ىف رجؤيل نمؤملا نا
 011 1 نإو . ناهرش نائدج « .:هنلا كنحر ايتحر نا.ةاشلاو

 اهلع ثحي لب تافاشتك الاو تاعانصإا ىف مدقتلا ضرامي ال مالسالا

 نسسالا هذه . اهف مث ريع ةاراحم نع نيسعاقتملا دفحبأ دو املا بدو

 ثيداحالا نم فولأو ةنا رقلاتايسالانم تاثم اهديباتب قطتمةيمالسالا

 عيطتسيل روتتملادثرملا ناتح ةيلوالا ةيمالسالا ةيعملا لاوحاو ةيوبنلا

 دحأو سرد ىف هذيمات ةليخم ىف اهشقني نا

 ند نيمورحلا ةماعلل هلوصو كود نكلو نيماسملا ءاود وه اذه

 نامزلا روك آلا اههضاوم نع اهحزدحزب ال تامقع عالطالاو ةعلاطملا

 . اهرمشنل ةدهانسف تايسانم لوصحو اهمللع

 نا نعو لج هللا ىلا ءاحرلا فك ا مفرب اذه انلاقم متم اناو

 ىده ىلع ربسلل انقفو» نا و اي هجابسو .ولا هطارص 4 انيداهم

 اال و بوو
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